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 ל"אבדני אפסניה בצה

 תקציר

היא כל הנמצא ברשות הצבא או בשימושו או מוחזק )  אפסניה�להל (ל "אפסניית צה
אפסניה הנמצאת : יש כמה סוגי� של אפסניה.  שאינו כוח אד� וכספי��על ידיו 

והמשמשת את כל יחידות ) ל" אט�להל (באחריות אג  הטכנולוגיה והלוגיסטיקה 
ואפסניה ייעודית של חילות ושל גופי� אחרי�; )לית"ה אט אפסני�להל (ל "צה

1
 � 

ציוד לחימה מבוקר ).  אפסניה ייעודית�להל (הדרושה למשימותיה� הייעודיות 
) שהמטה הכללי קובע את אופ , לית החיונית ללחימה"הוא אפסניה אט) �" צל�להל

 .רכישתה וחלוקתה

, י� מהאפסניה הייעודית בפרט� ופריטי� חיוני"ואבד צל, אבד אפסניה בכלל
ציוד ואמצעי לחימה מגיעי� לגורמי טרור : יוצרי� בעיות בכמה מישורי� מרכזיי�

בגי האבד עצמו נגר� ; ובכ# יוצרי� בעיה ביטחונית וחברתית, ולגורמי� פליליי�
ואבדני� בהיקפי� גדולי� עלולי� לפגוע בכשירות ובכוננות ; ל הפסד כספי ניכר"לצה

 . ל"ת צהשל יחידו

� "ל פעילות נרחבת לצמצו� אבדני אפסניה בכלל ואבדני צל" נוקט צה2008משנת 
ל בדוחות אבדני אפסניה "בהתא� לנתוני� שציינה חטיבת הלוגיסטיקה באט. בפרט

 פחת במידה ניכרת השווי הכספי הכולל של 2007�2009בשני� , �2009 ו2008לשני� 
וכ נרשמה בדר# כלל ירידה ג� באבד , ל"לית שאבדו בצה"פריטי האפסניה האט

ל לגבי שווי כלל האבדני� ולגבי "להל הנתוני� שדיווח אט. � מרכזיי�"פריטי צל
 :� מרכזיי�"פריטי צל

 סוג הנתוני� 2007 2008 2009

) ח"במיליוני ש(שווי כלל האבדני�  �150כ �83כ �45.5כ
 ל"המדווחי� בדוחות האבדני� של אט

 י הנשק שאבדו כל' מס 95  95  84 

 

 פעולות הביקורת

ל את נושא אבדני " בדק משרד מבקר המדינה בצה2010 ועד יולי 2009מדצמבר 
ל לגבי מגמות בתחו� אבדני "נבדקו בעיקר היבטי� הנוגעי� לנתוני אט. האפסניה

ל ולגבי היבטי� בתחו� ניהול המלאי שיש לה� השפעה על היק  "האפסניה בצה
הטיפול בנתוני� העולי� בספירות מצאי המתבצעות ; ליה�האבדני� ועל הדיווח ע

פעולות הננקטות להקטנת שוויי� של החוסרי� המתגלי� ; ל השונות"ביחידות צה
הדיווח על נתוני האבד של אפסניה ייעודית ; ) איזוני רישומי��להל (ביחידות 

כמו כ . וי�והצגת נתוני� בנוגע לאבדני נשק ולאמצעי לחימה מסוג מס; ל"במרכזי אט
ל מאשר הקצאת כלי נשק צבאיי� "נבדקו היבטי� הנוגעי� להלי# שבמסגרתו צה

 .ל מפקח על כלי נשק אלה"לאזרחי� ולאופ שבו צה
__________________ 

 .חיל הי� וחיל המודיעי�, כגו� חיל האוויר והחלל  1
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 עיקרי הממצאי�

 עדכו
 פקודות והוראות

ל "של אט) א" הק�להל� (ל שונות ועשרות הוראות קבע אגפיות "עשרות פקודות מטכ
, לית"עי� לטיפול במלאי אפסניה ובייחוד אפסניה אטעוסקות בהיבטי� שוני� הנוג

. ובכלל זה להיבטי� שוני� הרלוונטיי� למניעת אבד� ולטיפול בו לאחר שהוא נוצר
ל עבודת מטה לבחינת הצור$ בעדכו� הפקודות " נעשתה באט�2007 ו2006בשני� 

דות  מפקו�52% כ2010נמצא כי בינואר . ל אחראי לה�"וההוראות בתחו� זה אשר אט
שיש לה� נגיעה לניהול המלאי ונכללו בי� , ל" מהוראות הקבע של אט�14%ל וכ"מטכ

א( על פי שחלק , לא היו מעודכנות, ההוראות והפקודות שעדכונ� נבח� בעבודת המטה
  2006ל כבר בשני� "ניכר מה� אמורות היו להתעדכ� במסגרת תכנית העבודה באט

 .�2007ו

 

 ל"בד
 האפסניה בצהל על היק� א"ניתוח נתוני אט

במסגרת זו . לצמצו� היק( אבדני האפסניה, ל"בהובלת אט, ל" פועל צה2008משנת 
ל "וכאמור לפי נתוני אט, ליי� שנתיי� לצמצו� היק( החוסר"נקבעו יעדי� מטכ

 ירידה משמעותית בשווי הכולל של פריטי האפסניה 2007�2009נרשמה בשני� 
� "דר$ כלל ירידה ג� באבד� פריטי צלוכ� נרשמה ב, ל"לית שאבדו בצה"האט

ל "בביקורת התברר כי ספק א� הנתוני� הנכללי� בדוחות האבדני� של אט. מרכזיי�
נוכח הליקויי� שנמצאו , בי� השאר, זאת. מציגי� תמונה נכונה בעניי� האבדני�

, הלכה למעשה, הכללה�ואי, הכללת נתוני ספירות מצאי�אי, ל"בניהול האפסניה בצה
להל� .  האירועי� אשר במסגרת� אבדו כלי נשק ואמצעי לחימה מסוג מסוי�של כלל

 .הליקויי� המרכזיי� שהועלו בהקשר זה

ובכלל , ל"נמצאו ליקויי� בתחו� ניהול המלאי ביחידות צה.  א:   ניהול המלאי . 1
באופ� הטיפול באבד� לאחר גילויו ובמידת , זה בתחו� ביצוע ספירות המצאי

 .קדי� בשליטה על המלאימעורבות� של מפ

ל"במרכזי אט . ב
2

חלק� התגלו כבר בראשית ( יש ליקויי� חמורי� זה שני� רבות 
באופ� שבו מנוהל ) שנות התשעי� של המאה העשרי� ובתחילת המאה העשרי� ואחת

מלאי האפסניה הייעודית
3

היעדר תורה אחידה לניהול מלאי : ובכלל זה,  שלה�
ליקויי� , היעדר שליטה על עודפי� וחוסרי�, מרכזי�ולביצוע ספירות מצאי לכלל ה

הגשה �� ואי"היעדר בקרות ניהוליות לספירת פריטי צל, בביצוע ספירות מצאי
ליקויי� אלה משפיעי� על גיבוש נתוני� . מסודרת של טפסי� לדיווח על חוסר

על הטיפול באבדני� אלה ועל אופ� , ל"מהימני� ביחס לאבדני אפסניה בכלל צה
 . �הצגת

__________________ 

התנועה , האחזקה, לי מרכזי� לוגיסטיי� העוסקי� בתחו� ההספקה"ל מפעיל בדרג המטכ"אט  2
לית בהיק� של עשרות "מרכזי� אלה מנהלי� אפסניה ייעודית ואפסניה אט. וההיסעי� ובתחו� הבינוי

 .ח"מיליארדי ש

ל ליחידות וכ� לציוד ייעודי שלה� הנחו� לפעילות� "מרכזי אט) משבירי�(הכוונה למלאי שמספקי�   3
 .הייעודית
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ל בתקופת השירות " מנגדי הלוגיסטיקה ששירתו ביחידות היבשה ובאט�78%לכ . ג
הראשונה שלה� בשירות קבע
4

 והעוסקי� בתחו� ניהול המלאי אי� כל ניסיו� קוד� 
למשל חסרי� לה� הידע והניסיו� המקצועיי� הנחוצי� לש� הטיפול . בתחו� זה

 .הנדרש בפריטי המלאי לסוגיה� השוני�

בי� , ל אפשר להפחית את שווי החוסר"בהתא� להוראות צה: ני רישומי�איזו . 2
באמצעות איזוני רישומי� הכוללי� בי� השאר ביטול חיוב עצמי, היתר

5
 והמרות
6

 .
ל גדול ביותר ביחס "ל וביחידות צה"נמצא כי היקפ� של איזוני הרישומי� באט

להקטי� , למעשההלכה , ל פועלות"וכי יחידות צה; להיק( האבדני� המדווחי�
, חוסרי� באמצעות פעולות לאיזוני רישומי� בלי שמתנהל כל מעקב אחר היקפ�

שווי כלל האבדני� שעליה� דיווח , לדוגמה. הסיבות להיווצרות� ותדירות היווצרות�
א( שבאותה שנה נעשו בכלל יחידות , ח" מיליו� ש�45.5 הסתכ� בכ2009ל לשנת "אט
במצב דברי� זה היחידות . ח" של כמה מיליארדי של איזוני רישומי� בהיקפי�"צה

ל מסיטי� במידה רבה את תשומת הלב "וגורמי הלוגיסטיקה ביחידות ובמטה אט
שלה� מטיפול מעשי לצמצו� האבדני� לפעולות רישומיות שכל תכלית� איזו� 

 . הרישומי�

 לפי הנחיית מחלקת :ל"הכללת תוצאות ספירות מצאי בדוחות אט�אי . 3
יחידות אינ� רשאיות להשלי� את , ל"טיקה שבחטיבת הלוגיסטיקה באטהלוגיס

 �100,000ל בנתוני אבד� בהיק( של למעלה מ"הטיפול הנדרש בהתא� להוראות צה
כפועל יוצא מכ$ לא נכללו בדוחות . ח קוד� שה� מיצו פעולות להפחתת החוסר"ש

.  בפועל בשנה זו מהאבדני� שדווחו�10% נתוני� על כ2009ל לשנת "האבדני� של אט
ל ואת "וכ� כי היא מעדכנת את פקודת מטכ, בהנחיה האמורה נכתב כי היא מחייבת

אול� אופ� עדכו� זה אינו עולה בקנה אחד ע� הדר$ , ל בנושא זה"הוראות אט
 . המתחייבת לעדכו� פקודות הצבא

ל אינו "אט: נתוני� חסרי� לגבי אבד� נשק ולגבי אמצעי לחימה מסוג מסוי� . 4
כולל בדיווחי האבדני� שלו נתוני� על כלי נשק ועל אמצעי לחימה מסוג מסוי� 

ניתוח נתוני האבדני� שבמסגרתו מובאי� בחשבו� ג� . שאבדו ובסופו של דבר נמצאו
הפריטי� שאבדו ונמצאו בסופו של דבר מלמד כי שלא לפי המגמה המסתמנת לנוכח 

 במקרי האבד� של �4% עלייה של כ חלה2009 לשנת 2008הרי שבי� שנת , ל"נתוני אט
 . בהיק( זה�12%ולא ירידה של כ, כלי נשק

 

 מסירת נשק צבאי לאזרחי�

נית� למסור נשק צבאי לאזרחי� הנמני� ע� תושבי יישובי� , בהתא� להוראות הצבא
 ועד 2006נמצא כי מאז שנת . ביישוב�) ר" הגמ�להל� (המשתתפי� בהגנה מרחבית 

לא מימשה ִמפקדת קצי� המשטרה , עלה משלוש שני�במש$ למ, 2009סו( שנת 
את אחריותה בנוגע לטיפול בבקשות אזרחי� ) ר" מקמצ�להל� (הצבאית הראשי 

ר ממימוש "כי חטיבת המבצעי� אפשרה את התנערות מקמצ; לנשיאת נשק צבאי

__________________ 

 . שבע השני� הראשונות שלאחר שירות החובה"" הקבע הזוטר"במהל!   4

ביטול עוד� שהתגלה בפריט מסוי� כנגד ביטול חוסר שהתגלה בפריט מאותו סוג ובכלל זה במועדי�   5
 . במחסני� שוני� או ביחידות שונות, שוני�

ל רשאי "אט. ביטול עוד� שהתגלה בפריט מסוג אחד כנגד ביטול חוסר שהתגלה בפריט מסוג אחר  6
 .לדוגמה מבחינת השימוש בה�, לבצע המרה בי� פריטי� רק א� הדבר מתאפשר בשל דמיו� ביניה�
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. ל היו ליקויי� בבקרה המרכזית על נשק צבאי בידי אזרחי�"וכי באט; אחריותה זו
שגרמו , מ� האמור ובמהל$ הביקורת היו ליקויי� חמורי� בהלי$ ההרשאהבפרק הז

ונפגע הפיקוח על כלי הנשק הצבאיי� שהוקצו , לעיכובי� ממושכי� במת� האישורי�
 .ר לפעול לשיפור הטיפול בתחו� זה" החלה מקמצ2009בסו( שנת . לאזרחי�

 

 סיכו� והמלצות

לות נמרצת לצמצו� היק( אבדני פעי, ל"בהובלת אט, ל" נוקט צה2008משנת  . א
הגברת הבקרה והפיקוח על ספירות מצאי , בי� השאר, פעילות זאת כוללת. האפסניה

הגברת , ל"ביצוע בירורי� בנושא אבדני� ובכלל זה בראשות סג� הרמטכ, ביחידות
המודעות לנושא בקרב מפקדי� וחיילי� והפצת דוחות תקופתיי� לסיכו� תמונת 

 . המצב בנושא

ל באופ� "ל ובמרכזי אט"ורת העלתה כי יש ליקויי� בניהול המלאי ביחידות צההביק
כי הנתוני� המדווחי� בנוגע ; המשפיע על גיבוש נתוני� מהימני� על אבדני אפסניה

להיק( האבדני� מושפעי� מפעולות בהיק( כספי גדול של איזוני רישומי� 
 כוללי� נתוני� על חוסר כי הנתוני� אינ�; רישומי חוסר, הלכה למעשה, המבטלי�

ל אינ� משקפי� את כלל "וכי דיווחי אט; ל ומהזרועות"בציוד הייעודי ממרכזי אט
 . האירועי� שבה� אבדו כלי נשק ואמצעי לחימה מסוג מסוי�

משרד מבקר המדינה מעיר כי הליקויי� האמורי� משפיעי� על הנתוני� לגבי היק( 
והשפעת� המצטברת של הליקויי� , ל"ל שעליה� מדווח אט"אבדני האפסניה בצה

גורמת לפגיעה במהימנות הנתוני� המדווחי� עד כדי סטייה בי� נתוני האבדני� 
היקפ� , הליקויי� בניהול המלאי, כמו כ�. המדווחי� להיק( האבדני� הלכה למעשה

הגדול של איזוני הרישומי� והליקויי� במעקב אחר חוסרי אפסניה ובדיווח עליה� 
באופ� שעלול לגרו� מצד אחד למחסור בפריטי� , ת לשלוט על המלאיפוגעי� ביכול

לדעת . ומצד אחר לרכש מיותר של פריטי� שנמצאי� במלאי, שלא נית� לו מענה
הקפדה על דיווחי� המציגי� את מלוא היק( האבדני� בפועל , משרד מבקר המדינה

ת ההיבטי� ל וא"חיונית כדי לנתח כהלכה את המגמות שבתחו� ניהול המלאי בצה
כדי להבטיח טיפול הול� בחוסר כאשר הוא , הנוגעי� לצמצו� תופעת אבדני האפסניה

הטיפול באבדני� והשלמת , וכדי לקבל החלטות נכונות בתחו� ניהול המלאי, נוצר
 . החוסר

ל לבחו� כיצד נית� להבטיח שהמאמ0 בנוגע "על אט, לדעת משרד מבקר המדינה
נותב בעיקרו לשיפור ניהול המלאי ולשיפור השליטה ל י"לצמצו� אבדני אפסניה בצה

שג� א� ה� לגיטימיי� , ולאו דווקא לביצוע איזוני רישומי�, והפיקוח עליו
הרי שביצוע� בהיקפי� חריגי� עלול ללמד דווקא על ליקויי� בדר$ ניהול , כשלעצמ�

 . המלאי

 לא 2009נת  לסו( ש2006אשר למסירת נשק צבאי לאזרחי� התברר כי בי� שנת  . ב
ר את אחריותה בנוגע להלי$ ההרשאה של מת� כלי נשק צבאיי� "מימשה מקמצ

, ר"משרד מבקר המדינה מעיר בחומרה למקמצ. לאזרחי� ולמעקב אחר נשק צבאי זה
ל על שאפשרו לתחו� כה רגיש להתנהל ללא יד "0 ולאט"לחטיבת המבצעי� באמ

 ננקטת 2009החל מסו( שנת . א( שהיו ערי� לליקויי� הרבי� בתחו� זה, מכוונת
ומ� הראוי שראש , ל פעילות שמטרתה התמודדות ע� הליקויי� בתחו� זה"בצה
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ל וקצי� המשטרה הצבאית הראשי יוודאו שהתכניות אשר הוחל "ראש אט, 0"אמ
 כדי להתמודד ע� הליקויי� הרבי� בתחו� זה אכ� 2010בגיבוש� בראשית שנת 

 . אלהמיושמות ומאפשרות לטפל בליקויי� 

 

♦ 
 

 מבוא

כל המצוי "ל העוסקת בנושא זה כ"מוגדרת בפקודת מטכ)  אפסניהלהל� (ל "אפסניית צה . 1
בשימושו או מוחזק על ידו , ברשות הצבא �, מזו�, ציוד,  כולל מקרקעי� שאינו כוח אד� וכספי

טה הכללי הוא אג� במ) ל" אטלהל�  (7אג� הטכנולוגיה והלוגיסטיקה". תחמושת וחומרי�, דלק
ל הנושא באחריות למת� המענה הלוגיסטי לקיומו של הצבא ולמילוי "של צה) ל" המטכלהל� (

 . משימותיו

ל אחראי לה ומופקד על "ל אשר אט"אפסניה המשמשת את כל יחידות צה: יש כמה סוגי אפסניה
ניה  אפסלהל� (על ההצטיידות בה בפועל ועל קליטתה , על תכנו� ההצטיידות בה, ניהולה

להל� ( הדרושה למשימותיה� הייעודיות 8ואפסניה ייעודית של חילות ושל גופי� אחרי�, )לית"אט 
 .ל"לאספקתה ולניהולה אחראי� אות� גופי� וחילות ולא אט, אשר לרכישתה, )אפסניה ייעודית

ל� לה(ציוד לחימה מבוקר : לסוגי� אלה, בי� השאר, מבחינת הפיקוח עליה, לית נחלקת"אפסניה אט
�" צל (ואפסניה ; ל" אפסניה חיונית ללחימה שאופ� רכישתה וחלוקתה נקבעי� על ידי המטכ

חופשית �במסגרת . רמות מלאי ושיעורי צריכה,  אפסניה שחלוקתה חופשית במסגרת תקני
�"האפסניה הייעודית אי� פריטי� העוני� להגדרת צל , �א" יש בה פריטי� שהגופי� המנהלי� אות

� ובמסגרת הפריטי� "במסגרת הצל. וככאלה ה� מחייבי� רמת פיקוח מוגברת, חיוניי�מגדירי� כ
כלי רכב , רימוני�, תחמושת, ובה� כלי נשק, החיוניי� באפסניה הייעודית נכללי� אלפי פריטי מלאי

 .ומכשירי קשר

מפרטת את אופ� חלוקת האחריות לאפסניה בי� בעלי " אחריות לאפסניה"ל בנושא "פקודת מטכ
�כי האחריות לשלמות האפסניה שברשות יחידה צבאית , בי� השאר, נקבע בה. תפקידי� שוני

להכוונת הפעולות , אשר אחראי לארגו� יעיל של הטיפול באפסניה, מוטלת על מפקד היחידה
 �האפסנאיות על ידי מת� הוראות והבטחת ניהול רישומי� ולעדכו� נתוני� הנוגעי� לאפסניה בהתא

באחריות , בי� השאר, בפקודה נקבע ג� כי קצי� הלוגיסטיקה העוצבתי נושא. להוראות הצבא
�לכשירות אפסנאית כוללת ביחידות העוצבה ולניהול הרישו� , לארגו� ולפעולה אפסנאיי� תקיני

לפיקוח על , בי� השאר, וכי מפקד פלוגת המפקדה בכל גדוד אחראי; של האפסניה ביחידות אלה
יעיל וחסכוני , וכ� על הבטחת שימוש נכו�, סניה ולמניעת חוסר בהתקינותה ושלמותה של האפ

עוד נקבע בפקודה כי קצי� הלוגיסטיקה היחידתי או נגד . באפסניה אשר ברשות היחידה
�לנקיטת , לביצוע החלטות המפקד בשטח האפסנאי, בי� היתר, הלוגיסטיקה היחידתי אחראיי

מפני חוסר או , שה� מופקדי� על שמירתה, דת�האמצעי� הסבירי� כדי לשמור על האפסניה ביחי
וכי החייל שיש בידיו אפסניה צבאית אחראי ; ולטיפול בחוסר או בנזק בהתא� לפקודות, נזק

__________________ 

‰ÈÁ�ÂÓÏ ÔÂÏÈÓ " (� יכולותיה� החומריותהאומנות המעשית של הנעת הגייסות וקיו"לוגיסטיקה היא   7
‰ˆ"Ï ,הלוגיסטיקה הראשי). �1988ח"התשנ, ד"תוה��"אג �בי� , אחראי, ל"הכפו� לראש אט, קצי

ל "לרבות בנוגע לניהול מלאי האפסניה ביחידות צה, לגיבוש התורה בתחו� הלוגיסטיקה, השאר
 .ולפיתוח והכשרה של כוח האד� העוסק בתחו� הלוגיסטי

 . חיל המודיעי�, חיל הי�, ו� חיל האוויר והחללכג  8
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"�כדי לשמור כל אפסניה שהגיעה לידו או לרשותו או , במועד הנכו�, לנקיטת כל האמצעי� הסבירי
 ".שהוא מופקד על שמירתה

ניהול מלאי הנעשה בחטיבת : לית מתבצע בשתי רמות"טניהול מלאי האפסניה הא . 2
ל "וניהול מלאי הנעשה במרכזי� לוגיסטיי� של אט) ניהול המלאי המרכזי (9ל"הלוגיסטיקה באט

ניהול המלאי נעשה באמצעות ). ניהול מלאי מקומי(ל "וביחידות צה) 10ל" מרכזי אטלהל� (
מרכזי מתבצע באמצעות מערכת מידע ניהול המלאי ה: מערכות המידע התומכות בשתי הרמות

וניהול המלאי הלוגיסטי ; ל" שהנתוני� בה ה� המחייבי� והקובעי� לגבי כלל צהמסויימת 
את , בי� השאר, שבאמצעותה מנהלות היחידות השונות,  באמצעות מערכת מידע נוספתביחידות 

ל "במרכזי אט. יהבניהול הזמנות ובצריכת אפסנ, ומטפלות בניפוק וקבלה, המלאי שברשות�
 . מופעלות מערכות ייעודיות לניהול המלאי במרכזי� אלה

 הפקודה בנושא חוסר להל� " (חוסר או נזק לאפסניה ומציאת אפסניה"ל בנושא "פקודת מטכ
האוויר למעט לאפסניה ייעודית של חיל, בחוסר או בנזק לכל סוגי אפסניה"עוסקת ) באפסניה

הוא " חוסר", על פי הפקודה בנושא חוסר באפסניה". המודיעי�הי� ושל חילשל חיל, ]והחלל[
הנכלל , לצד המונח הרשמי לחוסר". ל לבי� המצוי בפועל"ההפרש שבי� הרשו� ברישומת צה"

ובכלל זה להצגת נתוני� , 11"אבד�"ל שימוש במונח "נעשה בצה, ל האמורה"בפקודת המטכ
ובכלל זה בגי� (� ברשלנות ובי� בכוונה תחילה  בימסכמי� על היק� החוסר שנוצר בנסיבות שונות 

יוצרי� בעיות , � ופריטי� חיוניי� מהציוד הייעודי בפרט"ואבד� צל, אבד� אפסניה בכלל). גנבה
�ובכ" , ציוד ואמצעי לחימה מגיעי� לגורמי טרור ולגורמי� פליליי�: בכמה מישורי� מרכזיי

ואבדני� ; ל הפסד כספי ניכר" נגר� לצהבגי� האבד� עצמו; יוצרי� בעיה ביטחונית וחברתית
 . ל"בהיקפי� גדולי� עלולי� לפגוע בכשירות ובכוננות של יחידות צה

אלו� , ל"ראש אט. לצמצו� בהיק� אבדני האפסניה, ל"בהובלת אט, ל" פועל צה2008משנת  . 3
י של  הוגדר יעד מרכז2008ל לשנת " כי במסגרת יעדי אט2008קבע באיגרת מינואר , ד� ביטו�

 יעד 2008במסגרת זו נקבע לשנת ". ל"צמצו� האבדני� וחיזוק השליטה על רמות המלאי בצה"
להגיע להיקפי חוסר שלא יעלו על , קרי (2007לי לצמצו� היק� החוסר בשליש לעומת שנת "מטכ
ער" האבדני� והגניבות הכולל לא "לי ולפיו " נקבע יעד מטכ2009אשר לשנת ). ח" מיליו� ש100

את תכנית , אלו� בני גנ-, ל דאז" אישר סג� הרמטכ2009בנובמבר ". ח" מיליו� ש54על יעלה 
ל בתחו� זה " ובכלל זה את היעד של ראש אט2010ל לשנת "העבודה השנתית של  אט � שווי היק

 . ח" מיליו� ש35האבדני� לא יעלה על 

ששוויי�  (2007 בשנת לנוכח היקפ� הגדול של אבדני האפסניה, בי� השאר, יעדי� אלה נקבעו
�ל להתמודד ע� "וכ� לנוכח כוונת צה, )ח" מיליו� ש150בכ, ל לאותה עת"לפי נתוני אט, הסתכ

�"ההיבטי� המבצעיי� הנוגעי� לאבד� פריטי צל . 

שימת , בי� השאר, � בפרט כוללת"ל לצמצו� אבדני אפסניה בכלל ואבדני צל"הפעילות שנקט צה
; מצאי ביחידות השונות והגברת הבקרה והפיקוח על ספירות אלהדגש מיוחד על נושא ספירות ה

__________________ 

לגבש את , באמצעות מחלקת הלוגיסטיקה שלה, בי� השאר, ל אחראית"חטיבת הלוגיסטיקה באט  9
ולרכז , לתכנ� ולבצע בקרה בתחו� הלוגיסטיקה ולנהל את המלאי, לית"תמונת המצב הלוגיסטית הצה

חטיבת הלוגיסטיקה . למעט באפסניה ייעודית, ל" צהאת הטיפול בנזקי� ובאבדני אפסניה בכלל יחידות
 בעקבות � הועברה לִמפקדת זרוע היבשה 2005 לאחר שבשנת � 2007ל בשנת "הוקמה מחדש באט

 ". לבנו� השנייה"לקחי מלחמת 

התנועה , האחזקה, לי מרכזי� לוגיסטיי� העוסקי� בתחו� ההספקה"ל מפעיל בדרג המטכ"אט  10
לתיאו� ולפיקוח בנושא , בי� יתר תפקידיו, ל אחראי"ראש המטה של אט. יוההיסעי� ובתחו� הבינו

 . ראו בהמש* � ל"בנושא ניהול המלאי במרכזי אט. ל ולתפעול� השוט�"פעילות מרכזי אט

שהוציאה מפקדת קצי� הלוגיסטיקה , ל ובספר ניהול המלאי"אבד� ציוד מוגדר בהוראת קבע של אט  11
זיכוי רישומי , העמדה לדי�: המצרי* אחד מאלה) אישי או יחידתי(ד חוסר של פריטי ציו"כ, הראשי
 ".חקירת המשטרה הצבאית החוקרת, מינוי קצי� בודק, היחידה
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�וקיו� כנסי� להגברת מודעות� ומעורבות� , ל"לרבות בראשות סג� הרמטכ, בירורי� בנושא אבדני
שינוי ; ליות לבדיקת נושא ניהול המלאי"ביצוע ביקורות פיקודיות ומטכ; של מפקדי� בנושא

שהובילה להחמרה בכללי� בנוגע לאבטחת הנשק , ופשהבמדיניות הנוגעת לנשיאת נשק אישי בח
לרבות שימוש , הגברת האבטחה בנשקיות ובמחסני תחמושת; האישי על ידי החיילי� בחופשה

�הפחתת כמות� של כלי נשק צבאיי� הנמצאי� בידי אזרחי� הרשאי� ; באמצעי אבטחה טכנולוגיי
�אתר אמצעי לחימה בחפצי� שנושאי� והגברת שיתו� הפעולה ע� רכבת ישראל כדי ל; לשאת אות

 .חיילי� העוברי� בתחנות רכבת מרכזיות

ל בנושא אבדני אפסניה בכלל ואבדני פריטי "במסגרת תהלי" הבקרה והמעקב המתנהל בדרג המטכ
ל מדי חודש בחודשו ובסיכומה של כל "מגבשת ומפיצה חטיבת הלוגיסטיקה באט, � בפרט"צל

להל� (ל "ה בצהשנה דוחות המסכמי� אבדני אפסני�המפרטי� את נתוני שווי , ) דוחות האבדני
דוחות האבדני� . האבדני� לאותה שנה וכ� את נתוני ההשוואה לעומת תקופות מקבילות קודמות

��" של אבד� של פריטי צל עד רמת הפריט הבודד פירוט , בי� השאר, כוללי , �וכ� סיכומי
 .ונותכספיי� בנושא שווי של אבדני� ביחידות הש

המעורבות והעיסוק של המפקדי� , להגביר את המודעות, בי� היתר, מטרת דוחות האבדני� היא
להקנות תרבות ארגונית ביחידות אשר תוביל ; בדרגי� השוני� בנושא צמצו� אבדני אפסניה

 בי� השאר באמצעות השוואה בי� הנתוני� על אבדני� ביחידות ולהגביר ; להתייעלות ולחיסכו�
הנתוני� המוצגי� בדוחות משמשי� הלכה למעשה , נוס� על כ".  את התחרות בי� היחידותשונות 

בכל הנוגע לניהול מלאי , ל"ובכלל זה עד דרג סג� הרמטכ, כבסיס לגיבוש מדיניות והחלטות
 .לפיקוח עליו ולקביעת יעדי� בכל הנוגע לצמצו� היק� החוסר, ל"האפסניה בצה

� ותחמושת"גניבות ציוד צל/אבדני�"ל בדוח "קה באטבהתא� לנתוני חטיבת הלוגיסטי " �לסיכו
גניבות /סיכו� אבדני�"ובדוח ) 2009ל לשנת " דוח אבדני אפסניה של אטלהל�  (2009שנת 

) 2008ל לשנת " דוח אבדני אפסניה של אטלהל�  (2008לשנת " �"אפסניה וצל � נרשמה בשני
2007וכ� נרשמה , ל" שאבדו בצה12 של פריטי האפסניה ירידה ניכרת בשווי הכספי הכולל2009

בטבלה שלהל� יפורטו הנתוני� שמסר . � מרכזיי� שאבדו"בדר" כלל ירידה ג� במספר פריטי צל
� מרכזיי� שאבדו"ל על שווי האבדני� ועל מספר פריטי צל"אט: 

2009 2008 2007 ÌÈ�Â˙�‰ ‚ÂÒ 

המדווחי� בדוחות ) ח"במיליוני ש(שווי כלל האבדני�  �150כ �83כ �45.5כ
 ל"האבדני� של אט

 כלי הנשק שאבדו ' מס 95  95  84 

 

ל והושג היעד הכספי "ל עולה כי הושגה מגמת הירידה שעליה הכריז ראש אט"מנתוני אט � וא
בדר" , ל מלמדי�"נתוני אט, נוס� על כ". 2009 שנקבע כשווי האבדני� המרבי לשנת מעבר לכ" 

� ובייחוד באבד� אמצעי לחימה "באבד� פריטי צל, וא� ירידה חדה, ידהג� על מגמה של יר, כלל
�ל נתוני� על אבד� פריטי� משני� קודמות בעקבות סיבות "מתעדכני� באט, בפועל. מסוג מסוי

ל ג� "בידי אט, לפיכ". לרבות מציאת פריטי� שאבדו או תיקו� טעויות ברישומי המלאי, שונות
�בנושא זה ראו . � בדיווחי� הרשמיי� על שווי כלל האבדני� בפועלשאינ� נכללי, נתוני� מעודכני

 . בהמש"

. ל" בדק משרד מבקר המדינה את נושא אבדני האפסניה בצה2010 ועד יולי 2009מדצמבר  . 4
ל ולגבי "ל לגבי מגמות בתחו� אבדני האפסניה בצה"נבדקו בעיקר היבטי� הנוגעי� לנתוני אט

__________________ 

 . לית"א� שהדבר לא נאמר מפורשות בדוחות הכוונה לאפסניה אט  12
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הטיפול ; ש לה� השפעה על היק� האבדני� ועל הדיווח עליה�היבטי� בתחו� ניהול המלאי שי
איזוני רישומי� הננקטי� להקטנת שווי ; ל"בנתוני� העולי� מספירות מצאי המתבצעות ביחידות צה

והצגת ; ל"הדיווח על נתוני האבד� של אפסניה ייעודית במרכזי אט; החוסרי� המתגלי� ביחידות
כמו כ� נבדקו היבטי� הנוגעי� להלי" . מסוג מסוי�נתוני� על אבדני נשק ואמצעי לחימה 

ל מפקח על כלי נשק "ל מאשר הקצאת כלי נשק צבאיי� לאזרחי� ולאופ� שבו צה"שבמסגרתו צה
במפקדת קצי� הלוגיסטיקה , בחטיבת הלוגיסטיקה, ל"במטה אט: ל"הביקורת נעשתה באט. אלה

במפקדת פיקוד ; ובמחלקת תקשוב) ח" מצללהל� (� וחלפי� "במרכז צל, )ר" מקללהל� (הראשי 
ל "באג� כוח אד� שבמטכ; במפקדת הזרוע לבניי� הכוח ביבשה; במפקדת פיקוד המרכז; הצפו�

ובמפקדת קצי� המשטרה הצבאית ; )-" אמלהל� (ל "באג� המבצעי� במטכ; )א" אכלהל� (
בחיל האוויר ; )�" חמלהל� (בדיקות השלמה נעשו בחיל המודיעי� ). ר" מקמצלהל� (הראשי 
; בחטיבת גולני; בחטיבת הצנחני� הסדירה; באוגדת שריו� במילואי�; )א" חהלהל� (והחלל 

 .ובחטיבה מרחבית באזור יהודה ושומרו�

ועדת המשנה של הוועדה לענייני ביקורת המדינה של הכנסת החליטה שלא להניח על שולח� 
 17בהתא� לסעי� , ה על ביטחו� המדינההכנסת ולא לפרס� נתוני� בודדי� מפרק זה לש� שמיר

חיסיו� נתוני� אלה אינו מונע את הבנת מהות ]. נוסח משולב [1958ח"התשי, לחוק מבקר המדינה
 .הביקורת

 

 

 עדכו
 פקודות והוראות

ל עוסקות בהיבטי� "של אט) א" הקלהל� (ל שונות ועשרות הוראות קבע "עשרות פקודות מטכ
לרבות היבטי� שוני� הרלוונטיי� , לית"ובעיקר אפסניה אט, אי אפסניהשוני� הנוגעי� לטיפול במל

ספר ניהול המלאי ביחידה , בד בבד. לצעדי� שיש לנקוט למניעת אבד� ולטיפול באבד� שכבר נוצר
ר מתאר את עקרונות ניהול המלאי ואת הפרקטיקה "שהוציאה מקל)  ספר ניהול המלאילהל� (

ל עבודת מטה "באט) ר" תואלהל� (לה מחלקת תכנו� וארגו�  מובי2006משנת . הנהוגה בפועל
לעדכו� פקודות והוראות שיש לה� נגיעה לעניי� ניהול מלאי האפסניה ולביטול אלה מה� שאינ� 

 . נדרשות עוד

63מ) 14%כ( ל ותשע "ל שבאחריות אט" פקודות מטכ78מ) 52%כ (41 נמצא כי 2010בינואר  
א� ששיעור ניכר מהפקודות , ו באותה עבודת מטה לא היו מעודכנותל שנכלל"הוראות קבע של אט

2007 ו2006כבר בשני� , ל"במסגרת תכנית העבודה באט, וההוראות אמורות היו להתעדכ� . 

È‡ÏÓ‰ ÏÂ‰È� ÌÂÁ˙ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , È�„·‡· ÏÂÙÈË‰ ÌÂÁ˙ ‰Ê ÏÏÎ·Â
‰È�ÒÙ‡ ,˘ÈÓ· ÚÈÙ˘Ó ‡Â‰Â ÛÈˆ¯Â ÛËÂ˘ ÏÂÙÈË ·ÈÈÁÓ‰ˆ Ï˘ ˙ÙËÂ˘‰ Â˙ÂÏÈÚÙ ÏÚ ÔÈ¯" Ï

ÌÂ¯ÈÁ ˙Ú˘Ï Â˙Â�ÎÂÓ ÏÚÂ .Ë‡ ÏÚ ÍÎÈÙÏ" ˙Â‡¯Â‰‰Â ˙Â„Â˜Ù‰ ÔÂÎ„ÚÏ ÏÂÚÙÏ Ï
ÈË�ÂÂÏ¯Â Û˜˙ È·ÈËÓ¯Â� „ÒÓ ÁÈË·‰ÏÂ ˙ÂÈË�ÂÂÏ¯‰ . 

כי , בי� היתר, ל למשרד מבקר המדינה" לממצאי הביקורת מסר צה2010בהתייחסותו מאוקטובר 
2010� נכתבה תכנית עבודה מעודכנת לשני ובה שולב עדכונ� של כלל הפקודות וההוראות 2012

 . האמורות
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 ל"ל על היק� אבד
 האפסניה בצה"ניתוח נתוני אט

 ניהול המלאי. 1

נוכח הקשר ההדוק בי� אופ� ניהול האפסניה ביחידות והשליטה בפריטי האפסניה ובי� היכולת 
; ווח דיווחי� מהימני� על היקפ�ל ולד"את היק� אבדני האפסניה בצה, הלכה למעשה, להפחית

בדק משרד מבקר המדינה , ועל רקע הטמעת נושא שמירת האפסניה כער" בסיסי בכל דרגי הפיקוד
ל שיש לה� זיקה ישירה למניעת אבדני� "ל ובמרכזי אט"היבטי� שוני� בניהול המלאי ביחידות צה

� . ולדיווח על היקפ

 

ה . א צ ת  ו ד י ח י ב י  א ל מ ל  ו ה י   13ל"נ

על מניעת חוסר ועל , המשפיעי� על אופ� ניהול המלאי, תברר כי קיימי� ליקויי�בביקורת ה
ר בשני� האחרונות "ביקורות שעשתה מקל. ברמת היחידות, לכשזה נוצר, הדיווחי� בנוגע לחוסר

ל לימדו על ליקויי� "ביחידות צה �,  בתחו� הארגו� הלוגיסטי ובכלל זה ליקויי� חוזרי� ונשני
אי� הלימה בי� הרישו� : "ובכלל זה, אפסניה ביחידה והטיפול באבדני� ובמניעת�בתחו� ניהול ה

פערי� /חוסר תרבות של ניהול המלאי", "בספירות) לעיתי� ערכיי�(ליקויי� מהותיי� "; "למצאי
�ליקויי� בניהול ; לרבות טיפול בדוחות אבד� שלא על פי הנהלי�, "עבודה לא מקצועית/ מקצועיי
מפקדי� לא מעורבי� מספיק "ו; ביצוע נוהל בנושא ספירת מצאי כפי שמחויבואי , הנשקיות

 ".בשליטה במלאי

ובה� נבחנו נושאי� ,  ביחידות שונות2009ר בשנת " ביקורות שעשתה מקל47הממצאי� של 
�מהביקורות היה ) 19%כ(כי בתשע , בי� השאר, הצביעו, לרבות ניהול המלאי, לוגיסטיי� שוני

78%כ (37ב, יתרה מזו". מתחת לבינוני"מהביקורות היה הציו� ) 15%כ(בשבע ו" נכשל"הציו�  (
עלו ליקויי� משמעותיי� בתחו� ניהול ) ובכלל� אלה שבה� הציו� היה גבוה מבינוני(מהביקורות 

, לסטייה חמורה בי� הרישו� למצאי, ובה� ליקויי� הנוגעי� לחוסר שליטה על המלאי, המלאי
מהביקורות עלו ליקויי� שנגעו ) 17%כ(בשמונה . התא� לפקודות וכדומהלניהול המלאי שלא ב

מהביקורות עלו ליקויי� הנוגעי� להלי" ) 55%כ (26וב; לאמינות הרישומי� של נתוני האפסניה
 . ביצוע ספירות המצאי

". שנת ניהול המלאי" כ2010הגדיר את שנת ) ר" קללהל� (יש לציי� כי קצי� הלוגיסטיקה הראשי 
להגביר את , ניהול המלאי ל לבחו� דרכי� לשיפור "במסגרת זו פועלי� צוותי עבודה שוני� באט

� . מודעות� של המפקדי� לאחריות� לנושא ולשפר את מער" ההכשרה בתחו

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,‰„ÈÁÈ‰ ‚¯„· È‡ÏÓ‰ ÏÂ‰È� ÌÂÁ˙· ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ , ‰ÏÂÚ˘ ÈÙÎ
Â‚ˆÂ‰˘ ÌÈ�Â˙�‰Ó , ÏÚ ÔÈ¯˘ÈÓ· ÌÈÚÈÙ˘Ó ˙„ÓÂÚ‰ ‰È�ÒÙ‡· ËÂÏ˘Ï ˙Â„ÈÁÈ‰ Ï˘ Ô˙ÏÂÎÈ

Ô˙Â˘¯Ï ,È‡ˆÓ‰ Ï˘ ‰�ÈÓ‡ ‰�ÂÓ˙ ‚Èˆ‰ÏÂ ‰˙¯‚ÒÓ· ÌÈ�„·‡ ÚÂ�ÓÏ . ÌÂ¯‚Ï ÏÂÏÚ ‰Ê ·ˆÓ
‰�ÚÓ ÂÏ Ô˙È� ‡Ï˘ ÌÈËÈ¯Ù· ¯ÒÂÁÏ „Á‡ „ˆÓ , ÌÈËÈ¯Ù Ï˘ ¯˙ÂÈÓ ˘Î¯Ï ¯Á‡ „ˆÓÂ

È‡ÏÓ· ÌÈ‡ˆÓ�‰ .Ë‡ ÏÚ"ÁÈ· È‡ÏÓ‰ ÏÂ‰È� ÌÂÁ˙· ·ˆÓ‰ ˙�ÂÓ˙ ÈÂÙÈÓ ˙‡ ÌÈÏ˘‰Ï Ï ˙Â„È
‰ˆ"Ï ,ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ ÔÂ˜È˙Ï ÏÈ·ÂÈ˘ ÍÏ‰Ó Ì„˜‰· ÏÈ·Â‰ÏÂ Ï˘Î‰ ˙Â„Â˜� ˙‡ ¯˙‡Ï. 

 

__________________ 

 .אשר היבטי� בניהול המלאי בה� יידונו להל�, ל"למעט במרכזי אט  13
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ט . ב א י  ז כ ר מ ב י  א ל מ ה ל  ו ה י  ל"נ

אשר כל אחד מה� ממונה על ניהול סוג אפסניה מסוי� , ל ה� עשרה מרכזי� לוגיסטיי�"מרכזי אט
�י� ציוד  ה� מאחסנ" משבירי ציוד"חלק מהמרכזי� מוגדרי� כ. או על מת� שירות מסוי
, האחרי� עוסקי� בפעילות אחזקה; ל"ליחידות צה)  השברהלהל� (במחסניה� ומנפקי� אותו 

�ל אחראי� לניהול ולהשברה של אפסניה בהיק� של "מרכזי אט. ובתחו� הבינוי, תנועה והיסעי
 מלאי להל� (ל "רוב המלאי שברשות� מיועד לניפוק ליחידות צה: ח"עשרות מיליארדי ש

שניה� יחד יכונו (ל "או משמש ציוד ייעודי הנחו- לפעילות� הייעודית של מרכזי אט, )להשברה
ויתרת המלאי שברשות� מיועדת לשימוש� העצמי ככל ; )ל" אפסניה ייעודית של מרכזי אטלהל� 

 . לית"במסגרת האפסניה האט, ל"יחידה בצה

 סמכויות הטיפול  חוסר או נזק באפסניה"א שעניינה "הפקודה בנושא חוסר באפסניה והק
, ל אחרת"ופקודת מטכ; ) ההוראה בנושא סמכויות הטיפול בחוסר באפסניהלהל� " (והבירור

. עוסקות בדר" הטיפול במקרה שבו מתגלה חוסר באפסניה, " דיווחגניבת אפסניה "שעניינה 
לדיווח תהלי" הטיפול עקב גילוי חוסר נפתח בהגשת טופס , בהתא� לפקודה בנושא חוסר באפסניה

, ל רשאי להורות"ראש אט"בפקודה זו נקבע כי ). 106514 טופס להל� (ומעקב לגבי אפסניה חסרה 
, 1065בטר� יוגש טופס , ל ייקבעו הסדרי� לאיתור אפסניה שהתגלה בה חוסר"כי במרכזי אט

בהוראת קבע ". מיו� גילוי החוסר, לכל היותר,  ימולא תו" שישה חודשי�1065ובלבד שטופס 
להל� " (ספירות מצאי של אפסניה למעט מקרקעי� במתקני� לוגיסטיי�" בנושא 15ל"ת של אטאחר 

כולל , נקבע כי ספירת המצאי והטיפול הנדרש בתוצאותיה) ל"ההוראה בנושא ספירות במרכזי אט
ב " וכיו1065טיפול בטופסי , חיוב או זיכוי של אפסניה, המרות�הצור" .  יסתיי� תו" חודשיי

מסוגיות הנוגעות להיקפ� ולמורכבות� , בי� היתר, ל מושפע"סדרי� ייחודיי� למרכזי אטבקביעת ה
�וכ� לקושי , של המרכזי� ובכלל זה להיקפה הגדול ולמגוו� של האפסניה לסוגיה שה� מנהלי

 . להשבית את פעילות� לפרק זמ� ארו" לצור" ביצוע ספירות כלליות

1 ( � באופ� שבו מנוהלת האפסניה הייעודית של 16 חמורי�בביקורת עלה כי זה שני� יש ליקויי
על הטיפול , וכי הדבר משפיע על גיבוש נתוני� מהימני� על אבדני אפסניה זו; ל"מרכזי אט

� : להל� דוגמאות. באבדני� אלה ועל אופ� הצגת

סיכו�  ל"אט) ט" רמלהל� (ל לראש מטה "ר באט" הציגה מחלקת תוא2007כבר בדצמבר  ) א
ובו הוצגו כמה ליקויי� מרכזיי� בניהול , "17�"מודל הספירה במרכזי אלר"ה בנושא עבודת מט

אי� ; אי� לכלל המרכזי� תורה אחודה לניהול מלאי ולביצוע ספירות: ובה�, ל"המלאי במרכזי אט
ואי� במרכזי� ; לאחסנה ולספירות במרכזי�, ל גו� הנושא באחריות לניהול המלאי"במטה אט

אי"מוד על ליקוי המוגדר כמדדי� המאפשרי� לע�חוסר התאמה בי� נתוני המלאי : "דהיינו, "הילו
 ". הרשומי� במחשב לנתוני המלאי הפיסי הקיי� בפועל ביחידה

ל על הקמת מדור ייעודי לניהול המלאי בעבור "ר באט" החליט ראש מחלקת תוא2008ביולי  ) ב
בוש תכנית עבודה בתחו� ניהול המלאי בגי, אשר יעסוק בכתיבת תורת ניהול המלאי, ל"מרכזי אט

ובגיבוש יעדי� ומדדי� בתחו� ניהול המלאי , והספירות וכ� באישור התכנית ובביצוע בקרה בעניינה
 .  טר� מומשה החלטה זו כשנתיי� לאחר שהתקבלה ההחלטה במועד סיו� הביקורת . ופילוחו

ר סיכ� דיו� בממצאי ביקורת כאש, ל עופר וול�"תא, ל" קבע ראש מטה אט2009בדצמבר  ) ג
¯Ó˙ "ל במרכז ציוד בנושא ניהול מלאי ומחסני� כי "מעקב שעשה ענ� הבקרה והביקורת באט

˙ÂËÏÁ‰‰ ˘ÂÓÈÓ ,·˜ÚÓ‰ ˙¯Â˜È·· ‰‡ˆÓ�˘ ÈÙÎ , ˘ÂÓÈÓ È‡ Ï˘ È˙Î¯ÚÓÂ ¯ÂÓÁ ·ˆÓ ÏÚ ‰„ÈÚÓ

__________________ 

פס תשלו� ער* חוסר בלא משפט למקרה של חוסר בהיקפי� קטני� שנקבעו  טו� 3042או טופס   14
 . בפקודות

 ).א"אג(בשמו דאז אג� אפסנאות   15

ח נוהל זה "ל כי הטיפול בחוסרי� המתגלי� במצל" קבע היוע/ המשפטי של אט2002כבר באוגוסט   16
 ."ל לטיפול בחוסר"באופ� שאינו עולה בקנה אחד ע� פקודות מטכ"שני� רבות 

 . רפואה ומרכזי�,  אג� לוגיסטיקה�" �"אלר"ל בש� "באותה שנה נקרא אט  17
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ÌÈ�Â˘ ÌÈ¯·Ò‰Â ˙Â�‡Â˙· ˙Â„Â˜Ù) "ש). ההדגשה במקור �וני� שיש לנקוט בסיכו� הדיו� צוינו צעדי
ובה� גיבוש תכנית ספירות , ל"במסגרת הטיפול בניהול המלאי ובאבדני אפסניה במרכזי אט

התאמה ובפערי הנתוני� בי� מערכות המחשב טיפול באי, מיסוד תורת ניהול המלאי, מפורטת
" הילו� וסיו� תהליתהליכי טיפול באי, 18אופ� ביצוע המרות, ה"ל ובי� מערכת קדמ"במרכזי אט

צוות מערכתי של .  לגבי החוסרי�1065הילו� באמצעות הכרזת אבדני� והגשת טופסי הטיפול באי
ל עמד ג� הוא על פערי� רבי� " בנושא שיפור ניהול המלאי במרכזי אט2010ל שעסק בפברואר "אט

 .הנוגעי� לניהול המלאי במרכזי� אלה

אשר , ל עצמו"דני� המיוחסי� לאט נכללי� ג� אב2009ל לשנת "בדוח אבדני אפסניה של אט ) 2
ל בס" "ובכלל זה אבדני� המיוחסי� למרכזי אט, ח" מיליו� ש1.87שוויי� מסתכ� לפי המדווח בכ

,  שהיאל "אבדני� אלה אינ� מתייחסי� לאפסניה הייעודית של מרכזי אט. ח" מיליו� ש1.1כ
לית המצויה " לאפסניה האט אלא רקל "המרכיב העיקרי של האפסניה שמנהלי� מרכזי אט, כאמור

�נתוני� אלה הינ� "ל הסבירה לנציג משרד מבקר המדינה כי "ראש ענ� הבקרה והביקורת באט. בה
ל ספירה שנתית "חלקיי� ואינ� מצביעי� על ס" האבדני� הכולל היות ולא מתבצעת במרכזי אט

 1065מלאה שבעקבותיה מוגש טופס �ודת מטה ובימי� אלה מבוצעת עב…  לטיפול בחסרי
� ". לטיפול בליקויי

 פריטי� בשווי כספי של 182,000ומנוהלי� בו , ל"ח הוא המרכז האפסנאי הגדול ביותר בצה"מצל
ח שיטות ספירה שונות כדי לאפשר הלי" "בשני� האחרונות ננקטו במצל. ח" מיליארד ש21כ

, "סימול בנק"המכונה " מסגרת ניהולית"במסגרת זו הוגדרה . אפקטיבי שיבטיח הילו� מלאי מיטבי
ל "בהיעדר נתוני� סדורי� באט. 19ובה נרשמו כלל העודפי� והחוסרי� שהתגלו בספירות השונות

לבקשת משרד , ל"ל הפיקה מחלקת תקשוב באט"בנוגע להיק� החוסרי� בציוד הייעודי במרכזי אט
, מעוגלי�(וני� להל� הנת. 20092005ח בשני� "נתוני� בנוגע להיקפי החוסר במצל , מבקר המדינה

 ): ח"במיליוני ש

 ÈÙÒÎ ÈÂÂ˘)¯ÒÂÁ(  ÏÂÓÈÒÏ ‰¯·Ú‰ ˙�˘"˜�·" 

6.9 2005 

13.7 2006 

40.7 2007 

43.5 2008 

44.4 2009 

 Ò"‰ 

 

ÏˆÓ Ï˘ ˙È„ÂÚÈÈ‰ ‰È�ÒÙ‡· ÈÎ ‰ÏÂÚ ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈ�Â˙�‰Ó" Á-Ë‡ ÈÊÎ¯ÓÓ „Á‡ ˜¯ ‡Â‰˘ " Ï
- ˙�˘· ¯ˆÂ� 2009 ÏÏÂÎ ÈÂÂ˘· ÌÈËÈ¯Ù· ¯ÒÂÁ Î Ï˘-44.4˘ ÔÂÈÏÈÓ "Á . ¯˜·Ó „¯˘Ó

‰Ê ¯ÒÂÁ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ,Ë‡ Ï˘ ÌÈ�„·‡‰ ÈÁÂÂÈ„· ÏÏÎ� ‡Ï˘"Ï , ÂÈÏÚ˘ ‰ÊÏ ÂÙ˜È‰· ‰ÓÂ„
Ë‡· ‰˜ÈËÒÈ‚ÂÏ‰ ˙·ÈËÁ ‰ÁÂÂÈ„"Ë‡ Ï˘ ‰È�ÒÙ‡ È�„·‡ ÁÂ„· Ï" ˙�˘Ï Ï2009 ÏÏÎÏ Ú‚Â�‰ 

Ë‡‰ ‰È�ÒÙ‡‰"‰ˆ ÏÎ· ˙ÈÏ"Ï .‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,È¯ÎÈ�‰ ¯ÒÂÁ‰ ÈÙ˜È‰ „ÂÈˆ· Ì
ÏˆÓ· È„ÂÚÈÈ‰"Á ,Ë‡ Ï˘ ÌÈ�„·‡‰ ˙ÂÁÂ„· ÈÂËÈ· È„ÈÏ ÌÈ‡· Ì�È‡˘"Ï , ˙ÂÁÂ„˘ ÌÈ„ÓÏÓ

Ë‡ Ï˘ ÌÈ�„·‡‰" ÏÏÎ· ‰È�ÒÙ‡‰ È�„·‡ Û˜È‰ ˙‡ „·Ï· È˜ÏÁ ÔÙÂ‡· ÈÂËÈ· È„ÈÏ ÌÈ‡È·Ó Ï
‰ˆ"Ï ,Ë‡ ÈÊÎ¯Ó· ˙Ï‰Â�Ó‰ ˙È„ÂÚÈÈ‰ ‰È�ÒÙ‡‰ È�„·‡ ˙‡ „ÂÁÈÈ·Â"Ï. 

__________________ 

 .הרחבה בנושא ראו בהמש*.  אחת השיטות לביצוע איזו� ברישומי��המרות   18

ייתכ� מצב . הוא יתרת המצאי לעומת הרשו� במלאי ברישו� האפסנאי" עוד�", לפי ספר ניהול המלאי  19
 .מסוימי� וחוסר בפריטי� אחרי�שבו יש במצאי עוד� של פריטי� 

149.2
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בנושא אבדני ציוד במרכזי , 2010 המדינה מיולי ל למשרד מבקר"ט אט"במכתבו של רמ ) 3
 נמצא כי מרכזי 2009�2007ל בשני� "כי בביקורות פנימיות שעשה אט, בי� השאר, נכתב, ל"אט
לא קיימת יכולת , וכנגזרת מכ#", 1065ל אינ� מדווחי� על אבדני ציוד ייעודי באמצעות טופסי "אט

ל "מרכזי אט"למרות ש, זאת. ל"חידות תחזוקה בצהשלא כנהוג בי" להצגת נתוני אבדני ציוד יעודי
; בהתא� לפקודה בנושא חוסר באפסניה" מחויבי� לדווח על חוסר באפסניה) ל"כמו כל יחידות צה(

ל הסדרי� לאיתור אפסניה חסרה קוד� להגשת "וא( על פי שפקודה זו מאפשרת לבצע במרכזי אט
ÈÊÎ¯Ó , למרות האמור. " מיו� גילוי החוסרובלבד שהטופס ימולא בתו# שישה חודשי�, 1065טופס 

Ë‡" ÈÒÙË ˙ÂÚˆÓ‡· „ÂÈˆ È�„·‡ ÏÚ ÌÈ�˘‰ Í¯Â‡Ï ÂÁÂÂÈ„ ‡Ï Ï1065 , למעט אבדני� שנגרמו
 ).ההדגשה במקור" (כתוצאה מאירועי� חריגי�

 הוא החליט שנושא ניהול המלאי במרכזי 2009ל הוסי( במכתבו האמור כי בדצמבר "ט אט"רמ
הושל� הטיפול במרכיבי� שאינ� כרוכי� בשינוי "בטווח הקצר . רכתיל יטופל באופ� מע"אט

שנתית בנושא הטיפול �בטווח הארו# מונה צוות מערכתי לגיבוש פעולה רב"ו; "סמכות ואחריות
בשלב , לפי הכתוב במכתב". כולל הסדרת תחומי האחריות הרלוונטיי�, ל"בניהול מלאי במרכזי אט

ובמסגרתה , ל"הוגדרה חלוקת האחריות באט, ות במצב הקיי�זה מופו התהליכי� ותחומי האחרי
�ליישומה ולבקרה על הטיפול באי, נקבע כי חטיבת הלוגיסטיקה תהיה אחראית לתכנית הספירות

לאחר אישור "עוד צוי� במכתב כי . הילו� ולטיפול בנושא�וגובש תהלי# לבקרה על אי, הילו�
 ". נה תכנית למימושו והטמעתו כנדרשתב, )2010עד סו( (ל "התהלי# על ידי ראש אט

Ë‡Ï ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó" ÌÈ¯ÂÓÁ ÌÈÈÂ˜ÈÏ ÂÈÊÎ¯Ó· ÂÓÈÈ˜˙‰ ÌÈ�˘ Í˘Ó· ÈÎ Ï
È‡ÏÓ‰ ÏÂ‰È�· , ‡ÏÂ Ì‰· Ï‰Â�Ó‰ È„ÂÚÈÈ‰ „ÂÈˆ‰ È‡ÏÓ ÏÚ È·ÈË˜Ù‡Â ÏÈÚÈ ÁÂ˜ÈÙ ÂÚ�Ó˘

Â¯˘Ù‡ ,‰˘ÚÓÏ ‰ÎÏ‰ ,ÌÈ�Â˘‰ È‡ÏÓ‰ ÈËÈ¯Ù Ï˘ ÌÈ�„·‡ ¯Á‡ ¯Â„Ò ·˜ÚÓ .‡ˆÂÈ ÏÚÂÙÎ 
 ÌÈ‡È·Ó Ì�È‡˘ ÌÈ¯ÒÁ ÌÈ�Â˙� ‰˜ÈËÒÈ‚ÂÏ‰ ˙·ÈËÁ Ï˘ ÌÈ�„·‡‰ ÈÁÂÂÈ„ ÌÈÏÏÂÎ ÍÎÓ

Ë‡ ÈÊÎ¯Ó Ï˘ ˙È„ÂÚÈÈ‰ ‰È�ÒÙ‡‰ È�„·‡ ˙‡ ÔÂ·˘Á·"Ï . Ï˘ ÌÈ�„·‡‰ ÈÁÂÂÈ„· ÏÂÏÎÏ ÈÂ‡¯
Ë‡"Ë‡ ÈÊÎ¯Ó· ÏÚÂÙ· ÌÈ�„·‡‰ ÏÎ Û˜È‰ ˙‡ ÌÈÙ˜˘Ó‰ ÌÈ�Â˙� Ï"Ï , ·˜ÚÓ ¯˘Ù‡Ï È„Î

˜Â„·ÏÂ ‰Ê ÌÂÁ˙· ˙ÂÓ‚Ó‰ ¯Á‡ ÔÓÈ‰ÓË‡ ÂÊ ‰�ÈÁ·Ó Ì‡ " Ô‚Ò ÂÚ·˜˘ ÌÈ„ÚÈ· „ÓÂÚ Ï
ÎËÓ¯‰"Ë‡ ˘‡¯Â Ï"Ï . 

על הקמת הצוות , בי� היתר, ל למשרד מבקר המדינה"בהתייחסותו לממצאי הביקורת מסר צה
ניתוח המצב )  א:   מטרות הצוות היו. כאמור לעיל, ל"לטיפול בנושא הבקרה על המלאי במרכזי אט

ל "גיבוש עקרונות לניהול המלאי במרכזי אט)  ב;   ניהול המלאיהקיי� והנחת הבסיס לכתיבת תורת 
גיבוש תהלי# לתכנו� תכנית עבודה לניהול המלאי במרכזי� )  ג;   והסדרת תהליכי בקרת המטה

גיבוש נושאי� ופערי� מרכזיי� נוספי� בתחו� ניהול המלאי וקביעת תכנית )  ד;   והבקרה עליה
ל כוללת "עבודת המטה בנושא הסדרת ניהול המלאי במרכזי אטעוד נמסר כי . עבודה לטיפול בה�

סיו� עבודת הצוות . את תהליכי ניהול המלאי החל משלב קליטת הפריטי� ועד שלב הגריטה שלה�
 יחלו פעילויות ליישו� ולהטמעה של כלל התהליכי� 2011ובשנת , 2010מתוכנ� לסו( שנת 

 .שגובשו

 ˙ÂÏÂÚÙ‰ ÈÎ ÔÈÈˆÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó‰ˆ Ë˜Â�˘ ˙Â¯ÂÓ‡‰"˙ÂÈÁ¯Î‰ ÔÎ‡ Ô‰ Ï . Ô�Á·Ó
 ÈÊÎ¯Ó· È‡ÏÓ‰ ÏÂ‰È�Ï ‰„Â·Ú ÈÎÈÏ‰˙ ˙ÚÓË‰Â ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ ÔÂ˜È˙ Ï˘ ¯È‰Ó ÌÂ˘ÈÈ· ‡Â‰

Ë‡"ÌÈ�„·‡ ¯Á‡ ·˜ÚÓÂ ÌÈ‡ÏÓ‰ ·ˆÓ Ï˘ ‰�ÓÈ‰Ó ‰‚ˆ‰ Â¯˘Ù‡È˘ Ï . 
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ה . ג ק י ט ס י ג ו ל י  ד ג נ ל  ש ת  י ע ו צ ק מ ה ה  מ ר   ה

אחראי� לביצוע , וסקי� בתחו� ניהול המלאיהע, קציני הלוגיסטיקה ונגדי הלוגיסטיקה ביחידות
במסגרת זו נגדי הלוגיסטיקה האמורי� ה� האחראי� . המינהלה והארגו� האפסנאיי� של היחידה

לניהול המעקב אחריה� ולטיפול הראשוני , לניפוק פריטי מלאי, לניהול מחסני המלאי השוני�
תוח כוח האד� המקצועי בתחו� ל וחיל הלוגיסטיקה אחראי� לפי"אט. והישיר במניעת אבדני�

 שירתו בשירות קבע 2010במאי . ל"ל ובמרכזי אט"הלוגיסטיקה המשרת ביחידות היבשה בצה
 נגדי לוגיסטיקה העוסקי� בתחו� ניהול 1,000�ל מעל ל"ל ובמרכזי אט"ביחידות היבשה בצה

קבע "וגדר  וכמחצית� בשירות קבע המ20"קבע ראשוני"כמחצית� שירתו בשירות המוגדר , המלאי
 . 21"מובהק

עלו ג� , כאמור לעיל, ר"בי� הליקויי� החוזרי� והנשני� בתחו� ניהול המלאי שעליה� עמדה מקל
בפגישות בי� . ליקויי� שמקור� בפערי� בידע המקצועי ובעבודה לא מקצועית בתחו� ניהול המלאי

לתה טענה ולפיה נגדי נציגי משרד מבקר המדינה ובי� קציני לוגיסטיקה ונגדי לוגיסטיקה שבה וע
הלוגיסטיקה בשירות קבע ראשוני העוסקי� בתחו� ניהול המלאי חסרי� את הידע והניסיו� 

ובכלל זה הידע והניסיו� , המקצועי הנחוצי� לש� הטיפול הנדרש בפריטי המלאי לסוגיה� השוני�
מסגרת עבודת ב, ל אשר בדק"ג� צוות ייעודי של אט. הדרושי� לזיהוי הפריטי� השוני� ולניהול�

עמד על כ# שנגדי� , "תחו� ההכשרה המקצועית"את נושא , 22ל"המטה לשיפור ניהול המלאי בצה
חסרי ניסיו� מקצועי או בעלי ניסיו� מקצועי חלקי "המתחילי� את תפקיד� כנגדי לוגיסטיקה ה� 

 .23"בקורס' ניהול המלאי'דבר המקשה על הטמעת נושא 

 ביחידות 2010י הלוגיסטיקה בשירות קבע ראשוני במאי  מכלל נגד78%�בביקורת התברר כי כ
לא שירתו בשירות החובה שלה� בתחו� הלוגיסטיקה , ל כאמור לעיל"היבשה ובמרכזי אט

וכי לפני שהחלו לעסוק בתחו� הלוגיסטיקה ה� עסקו במקצועות , בהיבטי� הנוגעי� לניהול מלאי
ל בשירות קבע "ל נגדי הלוגיסטיקה הנ מכל22%. ר או פקיד כללי"לוח� חי, כגו� נהג, אחרי�

 . ראשוני העוסקי� בניהול מלאי שירתו בתפקידי� הקשורי� לניהול מלאי בשירות החובה

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÏÂ‰È� ÌÂÁ˙· ‰˜ÈËÒÈ‚ÂÏ‰ È„‚�Ï „ÚÂÈÓ‰ „È˜Ù˙‰ ÁÎÂ�
È‡ÏÓ‰ ,‰ˆ· Ì˘ÂÓ‰ ˘‚„‰ ÁÎÂ�Â È‡ÏÓ‰ ÏÂ‰È� ÌÂÁ˙· ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ ÁÎÂ�"„·‡ ÌÂˆÓˆ ÏÚ Ï È�

‰È�ÒÙ‡‰ ,Ë‡˘ ÈÂ‡¯"Ï˜ÓÂ Ï" ‰˜ÈËÒÈ‚ÂÏ‰ È„‚�Ï ÌÈ„ÚÂÈÓ‰ ‰¯˘Î‰‰ ÈÎ¯ÚÓ˘ Â‡„ÂÂÈ ¯
 Ú„ÈÏÂ ÂÏ‡ ÌÈ„‚�Ï ˘È˘ Ú„È‰ ÒÈÒ·Ï ÌÈ‡˙Ó‰ ‰�ÚÓ‰ ˙‡ ÌÈ�˙Â� ÈÚÂˆ˜Ó‰ ÔÂÈÒÈ�‰ È¯ÒÁ

ÏÚÂÙ· Ì‰Ó ˘¯„�‰ ÈÚÂˆ˜Ó‰ . 

 כי רוב הנגדי�, בי� היתר, ל למשרד מבקר המדינה"בהתייחסותו לממצאי הביקורת מסר צה
כלומר ה� חסרי ידע וניסיו� , המתגייסי� לחיל הלוגיסטיקה לא שירתו בחיל זה בשירות חובה

ל כי מבוצעת עבודת מטה שמטרתה להעלות את רמת המקצועיות של "עוד מסר צה. רלוונטיי�
הקמת מדור ניהול המלאי , בי� היתר, הכוללת, אנשי הלוגיסטיקה ביחידות בנושא ניהול המלאי

שיפור , ת היק( שעות הלימוד בנושא ניהול המלאי במסגרת הכשרות קציני� ונגדי�בחינ, ר"במקל
הגברת מעורבות המפקדי� בנושא ניהול , ממשקי עבודה ע� מערכות מידע העוסקות בניהול המלאי

__________________ 

ל לשחרר ביזמתו את הנגד א� לא "תקופת שירות של עד שבע שני� בשירות קבע שבסופה רשאי צה  20
 .סמל ראשו� לפחות�נמצא עבורו תפקיד הול� בדרגת רב

סמל ראשו� �תקופת השירות שלאחר תקופת הקבע הראשוני שבה משרת הנגד בתפקידי� מדרגת רב  21
 .ומעלה

 שתפקידו לבחו� דרכי� לשיפור 2010ל מתחילת שנת "דובר באחד מצוותי העבודה הפועלי� באטמ  22
 . ל"ל ובמרכזי אט"ניהול המלאי ביחידות צה

 .שהוא הקורס הראשו� במסלול ההכשרה של נגד הלוגיסטיקה) 09שלב (קורס בסיסי   23
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מרכיבי התפקיד של נגדי� העוסקי� בנושא והגדרת בעל תפקיד בכיר שיעסוק  בחינת , המלאי
 . האוגדה והפיקוד המרחבי, חטיבה הסדירהה, בתחו� במישור הגדוד

 

 הטיפול בתוצאות של ספירות מצאי באמצעות איזוני רישומי� . 2

י  . א א צ מ ת  ו ר י פ י�ס ב י ט מ ר ו נ ה ד  ס מ ה   

�להל�  (24"ביחידות תחזוקה, למעט מקרקעי�, ספירת מצאי אפסניה"ל בנושא "פקודת מטכ ) 1 
צאי האפסניה שעל היחידות השונות לבצע מגדירה מה� ספירות מ) הפקודה בנושא ספירת אפסניה

ספירת מצאי היא כלי עזר מרכזי המאפשר למפקד היחידה לפקח על . ואת תדירות הספירות
ללמוד על דר# ניהול האפסניה , לספק מידע מהימ� על המצאי ביחידה, האפסניה שבאחריותו
 . ביחידה ולגלות אבד�

ספירה כללית מלאה : שנתית�במסגרת ארבעספירות המצאי בכל יחידות הצבא בשגרה מתבצעות 
ובכל ; של כל פריטי האפסניה אשר היחידה מחויבת עליה� ברישומיה תתבצע אחת לארבע שני�

כלל היחידות , נוס( על כ#. אחת משלוש השני� האחרות יבוצעו ספירות חלקיות או מדגמיות
לפת מפקדי� והחלפת � ותחמושת בעת הח"מחויבות לבצע ג� ספירות אחרות ובה� ספירות צל

ל או "או ספירות אשר חטיבת הלוגיסטיקה באט, בעלי תפקידי� בתחו� הלוגיסטיקה ביחידה
 ספירות 4,235 תוכננו בס# הכול 2009לשנת .  יחידות הורו לבצע� המפקדות הממונות על אות� 

 .25 מה� בוצעו בפועל באותה שנה95%�וכ, מצאי

ילוי חוסר בספירת מצאי נקבעי� על פי סוג הפריטי� תהליכי הטיפול המתבצעי� בעקבות ג ) 2
קצי� הלוגיסטיקה היחידתי שקיבל , ככלל. היקפ� הכספי והנסיבות שבה� נוצר החוסר, החסרי�

וא� יתברר כי אכ� יש חוסר באפסניה , דיווח על חוסר יוודא בעזרת רישומיו את אמיתות הדיווח
את המש# הטיפול יבצעו בעלי . סרי� ואת ערכ� וירשו� בו את הפריטי� הח1065הוא ימלא טופס 

 . תפקידי� שוני� שנקבעו בפקודות הצבא

הרי במהל# חודש ימי� , א� החוסר התגלה במסגרת ספירה, בהתא� לכתוב בספר ניהול המלאי
במהל# החודש שלאחר מכ� על ; מיו� תחילת הספירה יש למסור את תוצאותיה לפיקוד המרחבי

; "טיפול משמעתי" לסטטוס המוגדר 1065 העברת הטיפול בטופס הפיקוד המרחבי לאשר את
. לי"ל כדי לקבל אישור לחוסר בדרג המטכ" לאט1065במהל# החודש שלאחר מכ� יועבר טופס 

להניע תהלי# של , הלכה למעשה, משמעו הכרה בכ# שאכ� יש חוסר והוא יאפשר, אישור זה
 . חוסרהצטיידות מחודשת של היחידה בפריטי� שהוכר בה� ה

 

� . ב י מ ו ש י ר י  נ ו ז י  א

 קרי הכרה בחוסר באופ� שיאפשר לה לפעול לש� �זיכוי רישומי היחידה שדיווחה על חוסר 
, 1065רק לאחר השלמת הטיפול בטופס , כאמור לעיל,  אפשרי�הצטיידות מחדש בפריטי� החסרי� 

ל "� אישור אטולאחר שנית, לאחר ביצוע ההליכי� שעליה� החליטה בהקשר זה הרשות המחליטה
 . בדבר החוסר עצמו

בי� , נית� לעשות, 1065ובכלל זה ג� הקטנה של שווי החוסר הנכלל בטופס , הקטנה של שווי החוסר
 פעולה המאפשרת קיזוז עוד( �ביטול חיוב עצמי )  1:   באמצעות איזוני רישומי� כגו�, השאר

__________________ 

הלת את רישומי האפסניה המנ, יחידה בעלת מנגנו� מינהלה אפסנאי ואמצעי תחזוקה עצמאיי�  24
היחידה קשורה לצורכי תחזוקתה למתקני הספקה ואחזקה והיא רשאית להזמי� ממתקני� . שברשותה

 .אלה את האפסניה והשירותי� הנדרשי� לה

 .כגו� אילוצי� מבצעיי�,  ספירות לא בוצעו מסיבות שונות190  25
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ובכלל זה ג� ביחידה אחרת , שהתגלה במלאי ביחידה מסוימת כנגד חוסר שנוצר באותו המלאי
�המונח המקצועי ( פעולות שבאמצעות� נית� לבטל חוסר בפריט �המרות )  2;   באותה מפקדה 

כאמור "). פריט לחיוב "�המונח המקצועי (כנגד פריט שונה הנמצא בעוד( במלאי ") פריט לזיכוי"
ת� להמיר� בשל קרבת� העיקרו� המנחה בהמרה הוא שהיא אמורה להתבצע בי� פריטי� שני, לעיל

 . ל"על פי הגדרות שקבע אט) לדוגמה דמיו� בשימוש שנית� לעשות בה�(

 בנוגע 2009�2007ל נתוני� לשני� "לבקשת משרד מבקר המדינה הפיקה מחלקת תקשוב באט
לית " הכול בנוגע לאפסניה האט�לביטולי חיובי� עצמיי� ולהמרות , להיק( החיובי� העצמיי�

להל� הנתוני� שנמסרו בהקשר זה ביחס לכלל האפסניה . 26ל"ית שבמרכזי אטולאפסניה הייעוד
ל "לש� השוואה מוצגי� לכל שנה הנתוני� שדווחו בדוחות האבדני� של אט. 2009�2007לשני� 

 . כאבדני אפסניה בפועל

מעוגל למיליוני (ל " נתוני� על כלל יחידות צה�חיובי� עצמיי� וביטול חיובי� עצמיי�  ) 1
 ):ח"ש

 ‰È�ÒÙ‡‰ È�„·‡ 

ÏÚÂÙ· ÌÈÁÂÂ„Ó‰ 

ÌÈÈÓˆÚ ÌÈ·ÂÈÁ ÏÂËÈ· ÌÈÈÓˆÚ ÌÈ·ÂÈÁ ‰�˘‰ 

150.0 1,490 2,510 2007 

83.0 1,770 2,650 2008 

45.5 2,250 3,140 2009 

 

 ):ח"מעוגל למיליוני ש(ל "נתוני המרות על כלל יחידות צה ) 2

 ÌÈ�„·‡‰ Û˜È‰ 

ÏÚÂÙ· ÁÂÂ„Ó‰  ˙Â¯Ó‰-·ÂÈÁÏ Í¯Ú   ˙Â¯Ó‰- Í¯Ú ÈÂÎÈÊÏ ‰�˘‰ 

150.0 4,100 6,490 2007 

83.0 3,860 1,650 2008 

45.5 3,660 6,300 2009 

 

 ÌÈÓÂ˘È¯ È�ÂÊÈ‡Ï ˙ÂÏÂÚÙ‰Ó ˙Á‡ ÏÎ Ï˘ ÈÙÒÎ‰ ÈÂÂ˘‰ ÈÎ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ÌÈ‚ˆÂÓ‰ ÌÈ�Â˙�‰Ó
 ¯ÎÈ� ¯ÂÚÈ˘· ÏÂ„‚)ÌÈÊÂÁ‡ ÈÙÏ‡Â ˙Â‡Ó Ï˘ (ÏÚÂÙ· ÁÂÂ„Ó‰ ÌÈ�„·‡‰ Û˜È‰Ó .˙‡Ê ˙Â¯ÓÏ ,

Ë‡·"ˆ ˙Â„ÈÁÈ·Â Ï‰"‰Ï‡ ÌÈÓÂ˘È¯ È�ÂÊÈ‡ Ï˘ È˙ËÈ˘ ÁÂ˙È� Úˆ·˙Ó ‡Ï Ï , ˙Ú‚Ù� ÔÎÏÂ
ÌÈ�„·‡‰ ÌÂÁ˙· ˙ÂÓ‚Ó‰ È¯Á‡ ·Â˜ÚÏ ‰˜ÈËÒÈ‚ÂÏ‰ ÈÓ¯Â‚Â ÌÈ„˜ÙÓ‰ ˙ÏÂÎÈ ‰·¯ ‰„ÈÓ· ,

ÏÚÂÙ· ÌÈÁÂÂ„Ó‰ Ô„·‡‰ È�Â˙�Ó ˙Â�˜ÒÓ ˜ÈÒ‰Ï Ì˙ÏÂÎÈ ˙Ú‚Ù�Â. 

יבת גולני ממחישי�  באחד מגדודי חט2009נתוני� הנוגעי� לתוצאות ספירה כללית שבוצעה בשנת 
, 2009בספירה כללית שהתקיימה במאי . א( ה� את השימוש הנעשה באיזוני רישומי� ואת היקפ�

אמנ� התגלו באחד מגדודי החטיבה חוסרי� רבי� , במסגרת תכנית הספירות השנתית המתוכננת

__________________ 

וו� שלא מתבצע מעקב סדור ורצי� נציגי מחלקת תקשוב הבהירו לנציג משרד מבקר המדינה כי כי 26
, כיוו� שמדובר בנתוני� הנוגעי� לפריטי אפסניה בהיקפי� גדולי� וממספר רב של יחידות, בנושא

יש להתייחס לנתוני� ככאלה המשקפי� , וכיוו� שלא אומת ונבדק כל נתו� מול היחידה שדיווחה עליו
 .את התרשומת בנושא במחלקת תקשוב בלבד
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. רוב החוסראול� לאחר מכ� בוצעו איזוני� וקיזוזי� בנוגע ל, ח"בהיק( של למעלה משני מיליו� ש
�הסתכמו בכ, ל"כפי שהשתקפו בדיווחי אט, 2009בסופו של דבר דיווחי החוסר של הגדוד לשנת 

על מפקדת (לש� השוואה יצוי� כי כלל דיווחי החוסר של חטיבת גולני . ח בלבד" ש213,000
 וכלל דיווחי החוסר לשנת; ח" מיליו� ש1.4�לאותה שנה הסתכמו בכ) החטיבה ויחידותיה השונות

 בדומה לחוסר המקורי �ח " מיליו� ש2.4� של האוגדה שאליה משתייכת החטיבה היו כ2009
 .שהתגלה בגדוד האמור

 

י . ג י�א א צ מ ת  ו ר י פ ס ל  ש  � י נ ו ת נ ת  ל ל כ   ה

ל הנחיה לכלל היחידות ולפיה בכל אירוע " פרסמה מחלקת לוגיסטיקה באט2009בנובמבר  ) 1
הוא לא ייכלל בדוח האבדני� , ח" ש100,000שיש ביחידה חוסר באפסניה שערכו עולה על 

. בפיקוד המרחבי או בזרוע שאליה� משתייכת היחידה" ללא מיצוי הפעילות המקצועית"לי "המטכ
הממוני� על היחידה להקטנת היק(  הכוונה למיצוי פעולות בדרג היחידה ובדרגי� , קונקרטית

 . ובכלל זה באמצעות פעולות לאיזוני רישומי�, החוסר

העבודה שעליה מבוססת הנחייתה של מחלקת לוגיסטיקה היא שלא ייתכ� כי בפועל יהיה הנחת 
הרי שהדבר מקורו בליקויי� , וא� הלי# הספירה מלמד על חוסר שכזה, ביחידות חוסר בהיק( כזה

למנוע , בי� השאר, כמו כ� ההנחיה נועדה. בניהול המלאי או בניהול הספירה ולא בחוסר פיזי ממשי
במקרי� שבה� מחלקת הלוגיסטיקה מעריכה כי בפועל אי� חוסר , ר של פריטי אפסניההכרה בחוס

 . כדי להימנע מרכישה שלא לצור# של פריטי אפסניה במקו� אלו שלכאורה חסרי�, כאמור

 לא אישר 2009נובמבר �בחודשי� ספטמבר, בביקורת התברר כי כפועל יוצא מההנחיה האמורה
ולא כלל את , ח" ש100,000מה� נמצא חוסר בשווי של מעל  ספירות אשר בכל אחת 12ל "אט

 הספירות של 4,000�יודגש כי מדובר בספירות מועטות בלבד יחסית לכ. ממצאיה� בדוח האבדני�
, א# שווי החוסר שהתגלה בספירות אלה, 2009ל בשנת "לית שנעשו ביחידות צה"פריטי אפסניה אט

 מכלל האבדני� 10%�שה� כ, ח" מיליו� ש4.1�גדול מ, שכאמור ממצאיה� לא נכללו בדוח האבדני�
 . 2009ל דיווח עליה� בשנת "שאט

 נמצא כי נתוני 2010ל למשרד מבקר המדינה ביוני "מנתוני� שמסרה מחלקת לוגיסטיקה באט
בארבעה :  מהספירות האמורות27החוסר עודכנו באמצעות פעולות שבוצעו ביחידות במסגרת שש

ובשני מקרי� אחרי� היה שוויו ; החוסר באופ� מלא או כמעט מלאמקרי� ביטלה היחידה את 
 בדיוק בגבול העליו� שאליו נית� להגיע לפי ההנחיה �ח " ש100,000הכולל של החוסר המעודכ� 

שה� , ח" מיליו� ש2�בעקבות כ# צומצ� היק( החוסר שנכלל בדיווחי שש יחידות אלה בכ. האמורה
 .במקור אות� שש יחידות מהיק( החוסר שעליו דיווחו 90%�כ

 ˙Â¯ÈÙÒ· ‰ÏÚ˘ ¯ÒÂÁ‰ Û˜È‰ Ï˘ ˙È˙ÂÚÓ˘Ó ‰Î ‰�Ë˜‰ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï- Ì‡ 
 È�ÂÊÈ‡Ï ˙ÂÏÂÚÙ ˙ÂÚˆÓ‡· Ì‡Â ‰¯ÈÙÒ‰ ÍÈÏ‰· ÂÓ¯‚�˘ ÌÈÈÂ˜ÈÏ Ï˘ ÌÈ�Â˜È˙ ˙ÂÚˆÓ‡·

 ÌÈÓÂ˘È¯- ÌÈ�Â˙� ˘Â·È‚ ÏÚ ÚÈÙ˘Ó‰ ÔÙÂ‡· È‡ˆÓ‰ ˙Â¯ÈÙÒ ÚÂˆÈ·· ÌÈÈÂ˜ÈÏ ÏÚ ˙„ÓÏÓ 
˘Â�· ÌÈ�ÓÈ‰Ó‰È�ÒÙ‡ È�„·‡ ‡. 

". ל בנושא"ל ופקודת מטכ"מחייבת ומעדכנת את הוראות אט"בהנחיה האמורה נכתב כי היא  ) 2
תהלי# העדכו� של פקודות "יודגש כי הלי# עדכו� פקודות הצבא מעוג� בהוראת פיקוד עליו� בנושא 

ייזו� : כזיי�בהתא� להוראה זו תהלי# העדכו� כולל ארבעה שלבי� מר". המחייבות את כלל הצבא
 . סבב חתימות ופרסו�, סבב הערות, ותיאו� ראשוני

__________________ 

 .עדיי� לא התקבלו נתוני� עדכניי� מהיחידות, במועד סיו� הביקורת, ות האחרותאשר לשש הספיר  27
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ÎËÓ ˙Â„Â˜ÙÏ ÔÂÎ„Ú ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó"Ë‡ ˙Â‡¯Â‰Ï Û‡Â Ï" ˙˜ÏÁÓ ·˙ÎÓ· Ï
˙Â„Â˜Ù‰ ÔÂÎ„ÚÏ ˙·ÈÈÁ˙Ó‰ Í¯„‰ ÌÚ „Á‡ ‰�˜· ‰ÏÂÚ Â�È‡ ¯ÂÓ‡Î ‰˜ÈËÒÈ‚ÂÏ . 

פער האמור ולהעניק תוק( משפטי ל כי על מנת לגשר על ה"בהתייחסותו לממצאי הביקורת מסר צה
ל ובהוראת קבע "נעשתה פעילות להטמעה מידית של התיקו� המוצע בפקודת מטכ, מחייב להנחיות

 .2011פרסומ� צפוי עד פברואר . ל המתמקדות בנושא"אט

 

✯ 

 

 ‰·¯ ‰„ÈÓ· ËÈÒÓ ÌÈÓÂ˘È¯ ÔÂÊÈ‡Ï ˙ÂÏÂÚÙ· ·Á¯�‰ ˘ÂÓÈ˘‰ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
 Ï˘ ·Ï‰ ˙ÓÂ˘˙ ˙‡Ë‡ ‰ËÓ·Â ˙Â„ÈÁÈ· ‰˜ÈËÒÈ‚ÂÏ‰ ÈÓ¯Â‚ Ï˘Â ˙Â„ÈÁÈ‰" ÏÂÙÈËÓ Ï

ÌÈÓÂ˘È¯‰ ÔÂÊÈ‡ Ô˙ÈÏÎ˙ ÏÎ˘ ˙ÂÈÓÂ˘È¯ ˙ÂÏÂÚÙÏ ÌÈ�„·‡‰ ÌÂˆÓˆÏ È˘ÚÓ . ˙ÂÏÂÚÙ
ÈÓˆÚ ·ÂÈÁ ÏÂËÈ· Â‡ ˙Â¯Ó‰ ˙ÂÚˆÓ‡· ¯ÒÂÁ‰ È�Â˙� ˙˙ÁÙ‰Ï ˙ÂÓ¯Â‚ ‰Ï‡ ˙ÂÈÓÂ˘È¯ , ‡ÏÂ

Â·˜Ú· Â‡ ˙¯ÊÂÁ ‰¯ÈÙÒ ˙Â·˜Ú· ¯ÒÂÁ‰ Ï˘ È˘ÓÓ ÏÂËÈ· Úˆ·˙Ó¯ÒÁ‰ ËÈ¯Ù‰ ˙‡ÈˆÓ ˙ . 

ל למשרד מבקר המדינה כי במסגרת " מסר צה2010בהתייחסותו לממצאי הביקורת מאוקטובר 
כי ; ל"עבודת מטה בנושא ניהול המלאי נותח תהלי# המרות המלאי� כפי שמתבצע במרכזי אט

ט "ל וה� ייושמו בעתיד בהתא� לסיכו� של רמ"ט אט"גובשו המלצות אשר יוצגו לאישור רמ
וכי הנחת היסוד של ; �" מתקיימת בקרה פיקודית על חיוב עצמי של צל2009כי משנת ; ל"טא

 . ל היא כי רוב האבדני� מקור� אינו באבד� פיזי אלא בפערי שליטה"צה

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,ÌÈÏË·Ó ÌÈÓÂ˘È¯‰ È�ÂÊÈ‡˘ ‰„·ÂÚ‰ ÁÎÂ� ,‰˘ÚÓÏ ‰ÎÏ‰ ,
¯ÒÂÁ ÈÓÂ˘È¯ , Ï˘ ˙ÈÒÁÈ ÏÂ„‚‰ Û˜È‰‰ ÁÎÂ�ÏÂÌÈÓÂ˘È¯‰ È�ÂÊÈ‡ ,Ë‡˘ ÈÂ‡¯" ÁÂ˙È� Úˆ·È Ï

 ÏÂ‰È� ÔÙÂ‡ ÏÚ ˙Â�˜ÒÓ ÍÎÓ ˜ÈÒ‰ÏÂ ÌÙ˜È‰ ÏÚ „ÂÓÚÏ È„Î ÌÈÓÂ˘È¯‰ È�ÂÊÈ‡ Ï˘ È˙ËÈ˘
‰ˆ· ‰È�ÒÙ‡‰ È‡ÏÓ"Ï . ÈÚˆÓ‡ ÌÈ˘Ó˘Ó Ì�È‡ ÌÈÓÂ˘È¯‰ È�ÂÊÈ‡˘ ÁÈË·‰Ï „ÚÂ� ¯·„‰

È‡ÏÓ‰ ÏÂ‰È� Í¯„Ï ÌÈÚ‚Â�‰ ÌÈÈÂ˜ÈÏ ¯ÂÚÊÓÏÂ ‰È�ÒÙ‡ È�„·‡ ÌÂˆÓˆÏ È˙ÂÎ‡ÏÓ.  

 

 נתוני� חסרי� בנוגע לאבדני נשק ואמצעי לחימה מסוג מסוי� . 3

 ובעיקר גנבה �ל ומיחידות הצבא "מחיילי צה) ח" אמל�להל� (אבד� כלי נשק ואמצעי לחימה  . א
ח לידי גורמי� פליליי� ולגורמי "המאפשרת הגעת אמל, שלה� הוא בעיה מבצעית וחברתית קשה

ל נכללי� נתוני� "וחות האבדני� של חטיבת הלוגיסטיקה באטבד. טרור המשתמשי� באמצעי� אלה
לצד דוחות אלה מכינה יחידת המשטרה הצבאית . 2009�2007בנוגע לכלי נשק שאבדו בשני� 

 דוחות �להל� (ל " דוחות בנושא חוסר ומציאת נשק בצה29ומפיצה) ח" מצ�להל�  (28החוקרת

__________________ 

ל כוללי� פירוט של "ח שבהתבסס עליה� עושה מבקר המדינה את ההשוואה ע� נתוני אט"נתוני מצ  28
מספרי� טבועי� של כלי הנשק , ובכלל זה תארי* האירוע, מכלול האירועי� שבה� נגר� החוסר

 . יל אשר הנשק אבד לו או נגנב ממנוופרטי החי, החסרי�

ראשי האגפי� במטה הכללי של , ל"סג� הרמטכ, ל"את הרמטכ, בי� השאר, בתפוצה רחבה הכוללת  29
 .מפקדי הפיקודי� המרחבי� ומפקדי אוגדות, ל"צה
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 תוצג השוואה בי� הנתוני� המוצגי� להל�. המסכמי� ומנתחי� נתוני� בתחומי� אלה, )ח"מצ
 : בדוחות אלה בנוגע למספר כלי הנשק שאבדו

 מקור הנתוני� 2007 2008 2009

 נתוני אבדני� בדוחות אבדני� של חטיבת הלוגיסטיקה 95 95 84

 *ח"נתוני אבדני� בדוחות מצ )59 (156 )53 (139 )61 (145

 .� אבדו מספר כלי נשק שנמצאו בשנה שבה ה�בסוגריי�  *

ל אינה כוללת בדוחותיה מקרי� שבה� כלי הנשק שאבדו נמצאו "נמצא כי חטיבת הלוגיסטיקה באט
 מספר האירועי� שבה� אבדו כלי נשק גדול בשיעור של עד , הלכה למעשה. 30בסופו של דבר

4%� נרש� גידול של כ2009�ו  2008עוד נמצא כי בי� השני� . ל" ממספר� לפי נתוני אט76%�כ 
והדבר אינו עולה בקנה אחד ע� המגמה המוצגת בדוחות , ל"ר המקרי� של אבדני נשק בצהבמספ

 לעומת היקפו בשנת 12%� פחת בכ2009חטיבת הלוגיסטיקה ולפיה היק( אבד� כלי הנשק בשנת 
2008 . 

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,Ë‡ Ï˘ ÌÈ�„·‡‰ ˙ÂÁÂ„· ˜˘� ÈÏÎ Ï˘ ÌÈ�„·‡ È�Â˙� ˙‚ˆ‰" Ï
 ÌÈ¯˜Ó‰ ˙ËÓ˘‰ ÍÂ˙ ¯·„ Ï˘ ÂÙÂÒ· Â‡ˆÓ� Ì‰·˘)ˆÓ ˙¯È˜Á ÔÂ‚Î ˙ÂÏÂÚÙ ˙Â·˜Ú·" Â‡ Á

˙¯Á‡ ˘ÂÙÈÁ ˙ÂÏÈÚÙ ˙Â·˜Ú· (Â„·‡˘ ˜˘� ÈÏÎ ,ÁÂ„‰ ˙Â¯ËÓ ˙‡ ‚È˘‰Ï ˙ÏÂÎÈ· ˙Ú‚ÂÙ ,
‰ˆ ˙Â„ÈÁÈÓ ˜˘� ÈÏÎ Ô„·‡ ÈÚÂ¯È‡ Ï˘ ‰ÚÙÂ˙‰ Û˜È‰Ï Ú‚Â�· È˜ÏÁ ‚ˆÓ ˙¯ˆÂÈÂ" ÈÏÈÈÁÓÂ Ï

‰ˆ"‰Ê ÌÂÁ˙· ˙ÓÈÈ˜‰ ˙ÈÏÏÎ‰ ‰Ó‚ÓÏ Ú‚Â�·Â Ï . 

¯Ë‡˘ ÈÂ‡" ‰È‰È Ô˙È�˘ È„Î ‰˙ÂÏÏÎ· ÌÈ�„·‡‰ ÈÚÂ¯È‡ ˙�ÂÓ˙ ˙‡ ÌÈ�„·‡‰ ˙ÂÁÂ„· ‚ÈˆÈ Ï
˜˘� Ô„·‡ ÚÂ�ÓÏ ˙Â�Â˘‰ ˙Â„ÈÁÈ‰ Ï˘ Ô˙ÁÏˆ‰ ˙„ÈÓ ÏÚ „ÂÓÏÏ , ˙ÂÂ˘‰Ï ‰È‰È Ô˙È�˘ È„Î

‰ˆ ˙Â„ÈÁÈ ÔÈ·" Ô˙È�˘ È„ÎÂ ‰·�‚‰ ÈÚÂ¯È‡ Ï˘ ÌÈÈ·˜ÚÂ ÌÈÈ·ÈË˜ÈÈ·Â‡ ÌÈ�Â˙� ÒÈÒ· ÏÚ Ï
ÁÏˆ‰ ˙„ÈÓ ˙‡ ÔÂÁ·Ï ‰È‰È Ï˘ ‰ÚÙÂ˙‰ ÌÚ „„ÂÓ˙‰Ï ˙Â�Â˘‰ ˙Â„ÈÁÈ‰ È„˜ÙÓ Ï˘ Ì˙

˜˘� ÈÏÎ Ô„·‡. 

 

· . ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,‰ˆ ÒÁÈÈÓ˘ ‰·¯‰ ˙Â·È˘Á‰ ÁÎÂ�" ÁÂÂÈ„ÏÂ ‰¯ÈÓ˘Ï Ï
ÌÈÂÒÓ ‚ÂÒÓ ‰ÓÈÁÏ ÈÚˆÓ‡ Ï˘ ËÈ¯Ù ÏÎ ÏÚ , ,Ë‡˘ È�ÂÈÁ" ˙‡ ÌÈ�„·‡‰ ÁÂ„· ÏÂÏÎÈ Ï

ÁÏ ÈÚˆÓ‡ Ï˘ Ô„·‡ ÈÚÂ¯È‡Ï ÌÈÚ‚Â�‰ ÌÈ‡ÏÓ‰ ÌÈ�Â˙�‰ÌÈÂÒÓ ‚ÂÒÓ ‰ÓÈ , ˙‡ Ì‚ ‰Ê ÏÏÎ·Â
Â‡ˆÓ� ¯·„ Ï˘ ÂÙÂÒ·Â Â„·‡˘ ÌÈËÈ¯Ù‰ ¯ÙÒÓ .¯˙ÂÈ È·ËÈÓ ÔÙÂ‡· ‚È˘‰Ï ÚÈÈÒÈ ‰ÊÎ ÁÂ˙È� ,

ÌÈ�„·‡‰ ÁÂ„ Ï˘ ˙Â¯‰ˆÂÓ‰ ˙Â¯ËÓ‰ ˙‡ . 

ל למשרד מבקר המדינה כי במסגרת " מסר צה2010בהתייחסותו לממצאי הביקורת מאוקטובר 
� "בדוח האבדני� החודשי ג� אירועי חוסר הצל"וח זה יוצגו התכנית לתיקו� הליקויי� שנמצאו בד

 ". אובד�/שבה� הפריטי� נמצאו לאחר שדווחו כחוסר

 

__________________ 

ל ונתוני " ובי� נתוני אט� מספר כלי הנשק שאבדו פחות אלה שנמצאו �" נטו"אי� התאמה בי� הנתוני�   30
 .�2008 ו2007ח לשני� "מצ
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 הדיווח על אבד� ציוד ייעודי  . 4

 הדרושה למשימותיה� 31אפסניה ייעודית היא כאמור אפסניה של חילות ושל גופי� אחרי�
. ל"גופי� והחילות ולא באחריות אטאספקתה ואחזקתה ה� באחריות ה, ורכישתה, הייעודיות

� למשרד מבקר המדינה עולה כי שוויי� הכולל של אבדני הציוד "א וחמ"מנתוני� שמסרו חה
 .ח"� הוא כמה מאות אלפי ש"וכי שוויי� הכולל בחמ, ח"א בשנה הוא כמה מיליוני ש"הייעודי בחה

ללי� נתוני� הנוגעי� להיק( ל אמנ� כו"בצה ל בנוגע להיק( אבדני האפסניה"נמצא כי דיווחי אט
א# ה� אינ� כוללי� את המידע על אבדני , �"א וחמ"לית בגופי� כמו חה"אבדני האפסניה האט

  .הציוד הייעודי באות� גופי�

Ë‡ ÏÚ ˙ÏËÂÓ ‰�È‡ ˙È„ÂÚÈÈ‰ ‰È�ÒÙ‡‰ ÏÂ‰È�Ï ˙ÂÈ¯Á‡‰ Ì�Ó‡" ÌÈÙÂ‚‰ ÏÚ ‡Ï‡ Ï
‰ÈÏÚ ÌÈÁ˜ÙÓ‰Â ‰˙Â‡ ÌÈ˘ÎÂ¯‰ ,„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ÌÏÂ‡‰�È , ‰ÈÏÚ˘ ˙ÂÈ�È„Ó‰ ÁÎÂ�

ÎËÓ¯‰ Ô‚Ò ÊÈ¯Î‰"‰ˆ· ‰È�ÒÙ‡‰ È�„·‡ ÌÂˆÓˆ ‡˘Â�· Ï" Ï- ÏÚ Ì‚ ‰ÏÁ‰ ˙ÂÈ�È„Ó 
 ˙È„ÂÚÈÈ ‰È�ÒÙ‡ ÌÈÏ‰�Ó‰ ÌÈÙÂ‚‰ ÏÚÂ ˙ÂÚÂ¯Ê‰- Ì‚ ÂÏÏÎÈÈ ÌÈ�„·‡‰ ˙ÂÁÂ„·˘ ÈÂ‡¯ 

ÌÈÙÂ‚ Ì˙Â‡ Â¯ÒÓÈ˘ È„ÂÚÈÈ‰ „ÂÈˆ‰ È�„·‡ ÏÚ ÌÈ�Â˙� ,ÏÏÎ ‰�ÂÓ˙ ‚Èˆ‰Ï È„Î-‰ˆ" ˙ÈÏ
„·‡ ÌÂÁ˙·‰È�ÒÙ‡‰ È� . ÌÎÒÓÂ ‡ÏÓ Ú„ÈÓ ‡·ˆ· ˙ÂËÏÁ‰‰ ÈÏ·˜ÓÏ ‚Èˆ‰Ï ‰È‰È Ô˙È� ÍÎ

‰ˆ ˙ÈÈ�ÒÙ‡· ÌÈ�„·‡‰ Û˜È‰ ÏÚ"‰˙ÂÏÏÎ· Ï ,ÌÈ�„·‡‰ ÌÂÁ˙· ˙Â�Ó˙ÒÓ‰ ˙ÂÓ‚Ó ÏÚÂ. 

 

 מספרי השוואה . 5

ל לסיכו� האבדני� בשנה השוטפת כוללי� ה� את הנתוני� המסכמי� על "דוחות האבדני� של אט
בדני� בשנה השוטפת וה� את הנתוני� המסכמי� על שוויי� הכולל בשנה שוויי� הכולל של הא

בהתבסס על הנתוני� המסכמי� המקוריי� בנוגע לשנה השוטפת ).  מספרי השוואה�להל� (הקודמת 
מספרי ההשוואה . נקבעת המדיניות בתחו� צמצו� האבדני� וכ� נקבעי� היעדי� לשנה שלאחר מכ�

ונית� ללמוד מה� א� , ל" הכללית בתחו� אבד� האפסניה בצהמאפשרי� לנתח ולהציג את המגמה
 .הושגו היעדי� שנקבעו בכל הנוגע לצמצו� היק( האבדני�

ל בעקבות מציאת "נמצא כי בפועל מתעדכני� נתוני האבד� של שני� קודמות הנמצאי� בידי אט
בדני� במסגרת הנתוני� החדשי� אינ� נכללי� בדוחות הא, למרות זאת. פריטי� או תיקו� טעויות

 . והדוחות כוללי� את הנתוני� הישני� הלא מעודכני�, ההשוואה

הנכללי� , 2009�2007להל� ריכוז הנתוני� המסכמי� על שוויי� הכולל של אבדני אפסניה בשני� 
וכ� הנתוני� המעודכני� לגבי שוויי� הכולל באות� שני� הנמצאי� , ל"בדוחות האבדני� של אט

 ): ח"הנתוני� מעוגלי� למיליוני ש(ל "קה באטבידי חטיבת הלוגיסטי

 סוג הנתוני� 2007 2008 2009

 נתו� מדווח מקורי 150 83.2 45.5

 ל "נתו� מעודכ� הנמצא בידי אט 81 77   45  

 2007הירידה בהיק( האבדני� משנת , מהאמור לעיל נית� ללמוד כי בהתא� לנתוני� העדכניי�
 ולעומת 45%�ל ששיעורה כ"מת הירידה המוצגת בדוחות אט לעו5%� שיעורה פחות מ2008לשנת 

__________________ 

�"חיל הי� וחמ, א"כגו� חה  31 . 
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באותו אופ� הירידה בהיק( האבדני� . לי שנקבע לשנה זאת ששיעורו ירידה של כשליש"היעד המטכ
46%�ל ששיעורה כ" לעומת ירידה המדווחת בדוחות אט41%� שיעורה כ2009� ל2008בי� שנת  . 

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,Ú‚Â�· ÌÈÏÂ„‚ ÌÈ¯ÚÙ ˙ÙËÂ˘‰ ‰�˘· Ô„·‡‰ È�Â˙�Ï ) Â�ÈÈ‰„
 „·ÚÈ„· ÌÈ¯¯·˙Ó‰ Ô„·‡‰ È�Â˙� ÔÈ·Â ÏÚÂÙ· ÌÈÁÂÂ„Ó‰ Ô„·‡‰ È�Â˙� ÔÈ· ÌÈ¯ÚÙ- „ÂÁÈÈ·Â 

 ˙�˘ È�Â˙�Ï Ú‚Â�· ÂÓ˘¯�˘ ÌÈ¯ÚÙ2007 ( Ì‰ÈÙ ÏÚ˘ ÒÈÒ·‰ È�Â˙� ˙‡ ˙È˙ÂÚÓ˘Ó ÌÈ˙ÂÂÚÓ
ÔÎÓ ¯Á‡Ï˘ ‰�˘Ï ÌÈ„ÚÈ‰ ÌÈÚ·˜�Â ˙ÂÈ�È„Ó‰ ˙˘·Â‚Ó .ÔÎ ÂÓÎ ,Ó‰ ÌÈ�Â˙�‰ ÌÈ�Î„ÂÚ

‰ˆ ÈÎ ÌÈ„ÓÏÓ" ˙�˘Ï Ô„·‡‰ ÈÙ˜È‰ ÌÂˆÓˆÏ ÂÓˆÚÏ Ú·˜˘ „ÚÈ· „·Ï· È˜ÏÁ ÔÙÂ‡· „ÓÚ Ï
2008 , ˙�˘ ÔÈ· ÌÈ�„·‡‰ Û˜È‰· ‰„È¯È‰ ¯ÂÚÈ˘ ÈÎÂ2008 ˙�˘Ï 2009 ÁÂÂ„Ó‰Ó ÔË˜ 

ÏÚÂÙ· . 

 

✯ 

 

Ë‡ È�Â˙� ÁÂ˙È� ‡˘Â�· ˜¯Ù‰ ÌÂÎÈÒÏ"‰ˆ· ‰È�ÒÙ‡ È�„·‡ Û˜È‰ ÏÚ Ï"Ï , „¯˘Ó ¯ÈÚÓ
‰ ÈÎ ‰�È„Ó‰ ¯˜·ÓË‡ ˙ÂÁÂ„· ÌÈ‚ˆÂÓ‰ ÌÈ�Â˙�" Ï˘ „·Ï· ˙È˜ÏÁ ‰�ÂÓ˙ ÌÈ‚ÈˆÓ Ï

ÌÈÈ˙�˘‰ ÌÈ�„·‡‰ .˙‡Ê ,¯‡˘‰ ÔÈ· ,‰ˆ· ‰È�ÒÙ‡‰ ÏÂ‰È�· ÌÈÈÂ˜ÈÏ ÁÎÂ�"Ï ,È‡- Ï˘ ‰ÏÏÎ‰
Ë‡ ÈÊÎ¯Ó· ˙È„ÂÚÈÈ ‰È�ÒÙ‡ Ï˘ ÌÈ�„·‡ È�Â˙� Ï˘Â È‡ˆÓ ˙Â¯ÈÙÒÓ ¯ÒÂÁ È�Â˙�" ˙ÂÚÂ¯Ê·Â Ï

ÌÈÁÂÂ„Ó‰ ÌÈ�Â˙�‰ ˙¯‚ÒÓ· ;‡· „Â‡Ó ·Á¯� ˘ÂÓÈ˘ ‰˘ÚÓÏ ‰ÎÏ‰ ÌÈÏË·Ó‰ ÌÈÓÂ˘È¯ È�ÂÊÈ
¯ÒÂÁ ÈÓÂ˘È¯ ,ÂÏ‡ ÌÈÓÂ˘È¯ È�ÂÊÈ‡ Ï˘ È˙ËÈ˘ ÁÂ˙È� ‰˘Ú�˘ ÈÏ· ;È‡Â- ÏÏÎ Ï˘ ‰ÏÏÎ‰

ÌÈÂÒÓ ‚ÂÒÓ ‰ÓÈÁÏ ÈÚˆÓ‡Â ˜˘� ÈÏÎ Â„·‡ Ì˙¯‚ÒÓ· ¯˘‡ ÌÈÚÂ¯È‡‰. 

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,Ë‡ ˘‡¯ ÈÎ ÈÂ‡¯" ıÓ‡Ó‰ ¯˜ÈÚ˘ ÁÈË·‰Ï Ô˙È� „ˆÈÎ ÔÁ·È Ï
·‡ ÌÂˆÓˆÏ Ú‚Â�‰‰ˆ· ‰È�ÒÙ‡ È�„" ‰ËÈÏ˘‰ ¯ÂÙÈ˘Â È‡ÏÓ‰ ÏÂ‰È� ¯ÂÙÈ˘ ˙·ÂËÏ ·˙Â�È Ï

‡˘Â�· ÁÂ˜ÈÙ‰Â ,ÌÈÓÂ˘È¯ È�ÂÊÈ‡ ÚÂˆÈ· Ï˘ ÏÂÏÒÓÏ ‡˜ÂÂ„ Â‡ÏÂ , ÌÈÈÓÈËÈ‚Ï Ì‰ Ì‡ Ì‚˘
ÌÓˆÚ˘ÎÏ ,ÌÈÏÂÏÚ Ì‰ ,‰˙Â‡� ‰¯˜· ‡ÏÏÂ ÌÈ‚È¯Á ÌÈÙ˜È‰· , ÌÈÈÂ˜ÈÏ ÏÚ ‡˜ÂÂ„ „ÓÏÏ

È‡ÏÓ‰ ÏÂ‰È� Í¯„· . È�„·‡ È�Â˙� Ï˘ ‰‡ÏÓ ‰‚ˆ‰‰È�ÒÙ‡‰ , ˙ÂÓ‡˙‰Ï ÈÂËÈ· Ô˙Ó ÍÂ˙
 ˙‡ Â¯ˆÈ˘ ˙Â·ÈÒ�‰Â ÌÈÚÂ¯È‡‰ ÏÂÏÎÓÏÂ ÌÈÓÂ˘È¯ È�ÂÊÈ‡ ˙Â·˜Ú· ÌÈ�„·‡‰ Û˜È‰· Â˘Ú�˘

È¯Â˜Ó‰ ¯ÒÂÁ‰ ,Â�ÂÎ„ÚÏÂ Â˙Ó‡˙‰Ï Ì„Â˜ , ÁÂ˙È�Ï ¯˙ÂÈ ÔÈÓ‡ ÒÈÒ· ˘Ó˘Ï È„Î ‰· ˘È
‰ˆ· ‰È�ÒÙ‡ È�„·‡ ÌÂÁ˙· ˙ÂÓ‚Ó‰" ÌÚ ˙Â„„ÂÓ˙‰Ï ‰ÈÂ‡¯‰ ‰ÏÂÚÙ‰ Í¯„ ˘Â·È‚ÏÂ Ï

ÙÂ˙‰˙ÂÏÏÎ· ÌÈ�„·‡‰ ˙Ú. 

 

 

 מסירת נשק צבאי לאזרחי�

נשיאת כלי ירייה בישראל היא זכות המתאפשרת רק לאחר קבלת רישיו� מאת הרשות המוסמכת 
הרישיו� מותנית בעמידה  קבלת ).  חוק כלי ירייה�להל�  (194932�ט"התש, כהגדרתה בחוק כלי יריה

 . � שקבע משרד הפני�בתנאי חוק כלי ירייה ובדרישות ס( ותבחיני� שוני

__________________ 

 .143' עמ, ט"ח תש"ס  32
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ל "מסירת נשק צבאי לאזרח ונשיאת נשק צבאי על ידי אזרח מותנית בקבלת הרשאה מטע� צה
" מסירת נשק צבאי לאזרחי�"ל בנושא "ובעמידה בדרישות בהתא� להוראות שבפקודת מטכ

מסירת נשק צבאי "0 בנושא "ובהתא� לנהלי� שנקבעו בפקודה של חטיבת המבצעי� באמ
 ).  הוראות הצבא בנושא מסירת נשק צבאי�שתי הפקודות יחד ייקראו להל� " (לאזרחי�

בי� , נית� למסור נשק צבאי לאזרחי� הנמני�, בהתא� להוראות הצבא בנושא מסירת נשק צבאי
לאזרח הנמנה ; ביישוב�) ר" הגמ�להל� (ע� תושבי יישובי� המשתתפי� בהגנה המרחבית , השאר

ולאוכלוסיות מיוחדות ; ר"מילואי� בעבר והמתגורר ביישוב הגמע� כוחות המילואי� או שירת ב
לקביעת הדר# שבה תמומש , בי� השאר, 0 אחראי"ענ( אבטחה בחטיבת המבצעי� שבאמ. 33אחרות

ר משמשת בעלת הסמכות לעניי� "מקמצ; ל בנושא מסירת נשק צבאי לאזרחי�"המדיניות בצה
�להל� (בענ( שיטור ומבצעי� )  מדור רישוי� להל�(רישוי נשק צבאי לאזרחי� ומדור רישוי נשק  

 . ר אחראי ליישו� המדיניות ולמימושה בפועל"במקמצ) ענ( שיטור

לאחר שהוכר הצור# המבצעי , ר לבדוק"על מקמצ, 0 בנושא מסירת נשק צבאי"בהתא� לפקודת אמ
ע� גורמי� ר אמורה לקיי� בדיקה בעניי� זה "מקמצ. א� נית� לעשות כ�, המחייב מת� נשק לאזרח

מפקדת , משרד הבריאות, )כ" שב�להל� (שירות הביטחו� הכללי , משטרת ישראל: ובה�, שוני�
כלל הבקשות מועברות למערכת ממוכנת , הלכה למעשה. 34"מיטב"קצי� הרפואה הראשי ויחידת 

א מעביר את פרטי האנשי� המבקשי� הרשאה "אכ. א"המנוהלת באכ" מנשק"הנקראת מערכת 
לגורמי� האמורי� אשר מול� מתבצעת בדיקה לצור# בירור " מנשק"אי ממערכת לשאת נשק צב

 בקשות 19,10035�כ ,2010ר למאי "בהתא� לנתוני ענ( שיטור במקמצ. מצב� הביטחוני והרפואי
רוב הבקשות המגיעות למערכת ורוב הבקשות שאושרו מוגשות ". מנשק"הרשאה אושרו במערכת 

  .ר"ידי אזרחי� מיישובי ההגמ�על

כפועל יוצא מכ# . ל לצמצו� היק( כלי הנשק הצבאיי� הנמצאי� בידי אזרחי�" פעל צה2007משנת 
: 2007 לעומת שנת 42%� בכ2010פחת מספר כלי הנשק הצבאיי� הנמצאי� ברשות אזרחי� בשנת 

8,20036� לכ14,200�מכ . 

 לא � שיטור  באמצעות מדור רישוי בענ(�ר " מקמצ2009 לסו( שנת 2006התברר כי בי� שנת 
בפועל . מימשה את אחריותה הנוגעת לטיפול בבקשות ההרשאה לנשיאת נשק צבאי על ידי אזרחי�

לרשות המדור לא עמד כוח האד� ; מילא מדור רישוי תפקידי� בעיקר בתחו� הדוברות וההסברה
י� וראש המדור ביצעה את התפקידי� הנוגע; הנדרש למילוי המשימות שהוטלו עליו בתחו� הרישוי

 .לתחו� ההרשאה נוס( על תפקידיה בתחו� הדוברות וההסברה

. עקב האמור לעיל נגרמו ליקויי� רבי� בהלי# ההרשאה הנוגע למסירת נשק צבאי לידי אזרחי�
0 הצביעה על היעדר מערכת ממוחשבת מתכללת בי� הגופי� "חטיבת המבצעי� באמ, למשל

אשר , )משרד הפני� ומשרד הבריאות, משטרת ישראל, כ"שב, ל"צה(השוני� העוסקי� בנושא 
וכי פער , לשת( ביניה� ולסנכר� את מאגר הנתוני� הגדול בתחו�, באמצעותה יוכלו הגופי� לנהל

 בקשות פתוחות של אזרחי� 1,900� היו כ2010בינואר . זה גור� לעיכוב ניכר בהלי# ההרשאה
אזרחי� שבקשת� לקבל נשק עוד הצביעה חטיבת המבצעי� על כ# ש. לחידוש רישיו� לנשק צבאי

ר "מקמצ. צבאי לא אושרה מסיבות כלשה� עלולי� היו לקבל נשק צבאי בעת שירות� במילואי�
ר וע� "במקרפ, "מיטב"הצביעה על היעדר ממשק ע� מערכות מחשב צבאיות רלוונטיות ביחידת 

� נשאו נשק ל עולה כי היו מקרי� שבה� אזרחי"ממסמכי אט. א"ענ( תכנו� כוח אד� מילואי� באכ
 . צבאי ללא הרשאה בתוק(

__________________ 

ל או מי שאושר לו לקבל נשק באופ� חריג "ל לצור� עבודת� במסגרת צה"כגו� אזרחי� עובדי צה  33
 .ל בנושא"בהתא� לתנאי� שנקבעו בהוראות צה

 . כלל המיועדי� לשירות ביטחו�מופקדת על ביצוע הליכי המיו� והשיבו" של" מיטב"יחידת   34
 .לא כל בעל הרשאה מחזיק בנשק בפועל באופ� קבוע  35

 .2010ל על ממצאי הביקורת מאוקטובר " נכלל בתגובת צה2010הנתו� לגבי שנת   36
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בביקורת נמצאו ליקויי� חמורי� בנושא מסירת נשק צבאי לאזרחי� בהיבטי� הנוגעי� לפיקוח 
 הועלה חשש כי 2009במסמכי חטיבת המבצעי� מדצמבר , לדוגמה. ולמעקב בנושא כלי הנשק

) עברייני� ועוד,  נפשחולי(הפערי� הקיימי� יכולי� להוביל לניפוק נשק צבאי לבלתי מורשי� "
 אזרחי� בשלושת 50 היו 2010ר ציי� שבאפריל "ראש ענ( שיטור במקמצ; "וניפוק כפול של נשקי�
 חמישה מה� �אשר נפסלו מלהחזיק נשק )  מה� במרחב פיקוד המרכז39(הפיקודי� המרחביי� 

יני  אשר לא התקבל מקצ� 2010 והשאר בשנת 2009 מה� בשנת 13, 2008נפסלו כבר בשנת 
ל התברר כי היו "וממסמכי אט; ר בפיקודי� המרחביי� אישור ולפיו ה� החזירו את הנשק"ההגמ

ל בנושא הימצאות נשק צבאי אצל אזרחי� ונבצר מהמטה הכללי "ליקויי� בבקרה המרכזית של אט
 . לקיי� בקרה על כ#

ו� הרשאת נשק  לעסוק בתח� באמצעות ענ( שיטור ומדור רישוי �ר " החלה מקמצ2009מסו( שנת 
במסגרת זו סוכמו נוהלי עבודה חדשי� מול . כפי שמתחייב מתוק( אחריותה, צבאי לאזרחי�
; כאשר הבקשות החדשות יטופלו בנוהל חדש, הופסק הטיפול בבקשות ישנות; משטרת ישראל

בתחו� זה ליקויי� , כאמור לעיל, באותו שלב כבר היו". מנשק"ונבחנו חלופות שונות למערכת 
:  בחטיבת המבצעי�2009כ# הגדיר זאת ראש ענ( שיטור עצמו בדיו� שנער# בנובמבר . י�חמור

 ". ל עד כה"לימוד הנושא חש( פערי� גדולי� יותר מאלה שהיו ידועי� בצה"

‰ˆ ÏÚ˘ Û‡ ÈÎ ‰¯ÓÂÁ· ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó" ‡„ÂÂÏ ‰·Â˘Á‰ ˙ÂÈ¯Á‡‰ ˙ÏËÂÓ Ï
È˘¯ÂÓ Ì�È‡˘ ÌÈÓ¯Â‚ È„ÈÏ ÂÚÈ‚È ‡Ï ˜˘� ÈÏÎ˘ÌÈ�ÎÂÒÓ Â‡ ÌÈ�ÈÂÚ ÌÈÓ¯Â‚ È„ÈÏ Ë¯Ù·Â Ì ;

 Í¯ÂˆÏ ÌÈÁ¯Ê‡Ï È‡·ˆ‰ ˜˘�‰ ˙‡ˆ˜‰ ÍÈÏ‰ Ï˘ ÔÈ˜˙ ÏÂ‰È�Ï ˘È˘ ‰·¯‰ ˙Â·È˘Á‰ Û‡ ÏÚÂ
ÌÈ¯¯Â‚˙Ó Ì‰ Ì‰·˘ ÌÈ·Â˘ÈÈ‰ ˙ÁË·‡ Í¯ÂˆÏÂ Ì‰Ï˘ ˙È˘È‡ ‰ÁË·‡ ,ˆÓ˜Ó" ‡Ï ¯

 ˙�˘ ÛÂÒ „Ú ‰˘ÓÈÓ2009 È„ÈÏ È‡·ˆ ˜˘� ˙¯ÈÒÓÏ Ú‚Â�‰ ‰‡˘¯‰‰ ÍÈÏ‰Ï ‰˙ÂÈ¯Á‡ ˙‡ 
Ê‡˘¯„�Î ÂÈÏÚ ‰¯˜·Â ÁÂ˜ÈÙ ÌÂÈ˜ÏÂ ‰Ê ÍÈÏ‰ ÏÂ‰È�Ï ‰˙ÂÈ¯Á‡ ˙‡ ‰Ê ÏÏÎ·Â ÌÈÁ¯ ; ˙·ÈËÁ

‰¯˘Ù‡ ÌÈÚˆ·Ó‰ ,‰˘ÚÓÏ ‰ÎÏ‰ ,ˆÓ˜Ó ˙Â¯Ú�˙‰ ˙‡ ÌÈ�˘ ˘ÂÏ˘Î Í˘Ó·" ˘ÂÓÈÓÓ ¯
‰Ê ‡˘Â�· ÌÈÚˆ·Ó‰ ˙·ÈËÁ ˙ÂÈ�È„Ó ÌÂ˘ÈÈÏ Ú‚Â�· ‰˙ÂÈ¯Á‡ .Ë‡· Ì‚" ÌÈÈÂ˜ÈÏ ÂÈ‰ Ï

Ïˆ‡ È‡·ˆ ˜˘� ˙Â‡ˆÓÈ‰ ÏÚ ˙ÈÊÎ¯Ó‰ ‰¯˜··ÌÈÁ¯Ê‡  .ˆÓ˜Ó˘ ÈÂ‡¯"¯ , ÌÈÚˆ·Ó‰ ˙·ÈËÁ
Ë‡Â" ˙�˘ ÛÂÒÓ ˙Ë˜��‰ ˙ÂÏÈÚÙ‰ ÈÎ Â‡„ÂÂÈ Ï2009 ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈÈÂ˜ÈÏÏ ‰�ÚÓ ˙�˙Â� ÔÎ‡ 

ÌÈÁ¯Ê‡ È„ÈÏ È‡·ˆ ˜˘� ˙¯ÈÒÓ È·‚Ï ‰‡˘¯‰‰ ÍÈÏ‰Ï Ú‚Â�· ÏÈÚÏ . 

כי , בי� היתר, ל למשרד מבקר המדינה" לממצאי הביקורת מסר צה2010בהתייחסותו מאוקטובר 
משכי הטיפול ויחסי הגומלי� ע� , ה האחרונה נעשו פעולות לשיפור הליכי� בהיבטי הבקרהבשנ

ל "במסגרת זו התקיימו דיוני� ותיאומי� מול הגורמי� שמחו0 לצה. ל"הרשויות שמחו0 לצה
כיצד יש לטפל בבקשות , בי� היתר, נקבעו נוהלי עבודה חדשי� הקובעי�; המעורבי� בתהלי#

וכ� לגבי הטיפול בבקשות אשר , טי� אישיי� לא נכוני� או טעויות טכניותשנפסלו בגי� מת� פר
לגורמי� " מנשק"שופר תהלי# העברת הבקשות הממוכ� ממערכת ה; מעל לשנה" פתוחות"

כמו ; ר"וקוצר זמ� ההמתנה של הפיקודי� המרחביי� לאישורי הרשאות לתושבי ההגמ, הרלוונטיי�
ל כי פעולות אלה הביאו לקיצור משמעותי " עוד מסר צה.כ� מדור רישוי קיבל תוספת כוח אד�

לגבי הטווח . במשכי זמ� הטיפול בבקשת הרשאה ואפשרו מעקב אחר סטטוס הבקשה בכל רגע נתו�
במערכת " מנשק"כי הוא בוח� כמה חלופות להחלפת מערכת , בי� היתר, ל"ציי� צה, הארו# יותר

בקשות וכ� תתאפשר בקרה מיטבית לגבי נושאי בעתיד ישתפר עוד הטיפול ב"וכי ; מתקדמת יותר
 )".עברייני� ועוד, חולי נפש: כגו�(א# חל שינוי בסטאטוס שלה� , נשק שאושרו

כי צומצמו במידה ניכרת כמויות כלי הנשק הנמצאות בידי , בי� היתר, ל הוסי( בתגובתו"צה
יי� הנמצאי� בידי וכי ננקטו ג� פעולות לשיפור הפיקוח והשליטה על כלי נשק צבא, אזרחי�
במסגרת זו ננקטת בפיקוד הצפו� פעילות הכוללת ג� הגעה לבתי חיילי מילואי� לצור# . אזרחי�

ומפקד פיקוד דרו� הנחה לעשות ביקורת בנוגע לאחסנה ואחזקה של כלי נשק , איסו( כלי נשק
 . בביתו של כל אזרח הנושא נשק צבאי
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 סיכו� והמלצות

‡ .  ˙�˘Ó2008‰ˆ Ë˜Â� "Ï ,·Ë‡ ˙Ï·Â‰"Ï , È�„·‡ Û˜È‰ ÌÂˆÓˆÏ ˙ˆ¯Ó� ˙ÂÏÈÚÙ
‰È�ÒÙ‡‰ .˙ÏÏÂÎ ˙‡Ê ˙ÂÏÈÚÙ ,¯‡˘‰ ÔÈ· , È‡ˆÓ ˙Â¯ÈÙÒ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ‰Â ‰¯˜·‰ ˙¯·‚‰
˙Â„ÈÁÈ· ,ÎËÓ¯‰ Ô‚Ò ˙Â˘‡¯· ‰Ê ÏÏÎ·Â ÌÈ�„·‡ ‡˘Â�· ÌÈ¯Â¯È· ÚÂˆÈ·"Ï , ˙¯·‚‰

Ó‰ ˙�ÂÓ˙ ÌÂÎÈÒÏ ÌÈÈ˙ÙÂ˜˙ ˙ÂÁÂ„ ˙ˆÙ‰Â ÌÈÏÈÈÁÂ ÌÈ„˜ÙÓ ·¯˜· ‡˘Â�Ï ˙ÂÚ„ÂÓ‰ ·ˆ
‡˘Â�· . 

‰ˆ ˙Â„ÈÁÈ· È‡ÏÓ‰ ÏÂ‰È�· ÌÈÈÂ˜ÈÏ ˘È ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰"Ë‡ ÈÊÎ¯Ó·Â Ï" ÔÙÂ‡· Ï
‰È�ÒÙ‡ È�„·‡ ÏÚ ÌÈ�ÓÈ‰Ó ÌÈ�Â˙� ˘Â·È‚ ÏÚ ÚÈÙ˘Ó‰ ; Ú‚Â�· ÌÈÁÂÂ„Ó‰ ÌÈ�Â˙�‰ ÈÎ

ÌÈÏË·Ó‰ ÌÈÓÂ˘È¯ È�ÂÊÈ‡ Ï˘ ÏÂ„‚ ÈÙÒÎ Û˜È‰· ˙ÂÏÂÚÙÓ ÌÈÚÙ˘ÂÓ ÌÈ�„·‡‰ Û˜È‰Ï ,
‰˘ÚÓÏ ‰ÎÏ‰ ,¯ÒÂÁ ÈÓÂ˘È¯ ; È„ÂÚÈÈ‰ „ÂÈˆ· ¯ÒÂÁ ÏÚ ÌÈ�Â˙� ÌÈÏÏÂÎ Ì�È‡ ÌÈ�Â˙�‰ ÈÎ

Ë‡ ÈÊÎ¯ÓÓ"˙ÂÚÂ¯Ê‰ÓÂ Ï ;Ë‡ ÈÁÂÂÈ„ ÈÎÂ" Â„·‡ Ì‰·˘ ÌÈÚÂ¯È‡‰ ÏÏÎ ˙‡ ÌÈÙ˜˘Ó Ì�È‡ Ï
ÌÈÂÒÓ ‚ÂÒÓ ‰ÓÈÁÏ ÈÚˆÓ‡Â ˜˘� ÈÏÎ . 

 È�„·‡ Û˜È‰ È·‚Ï ÌÈ�Â˙�‰ ÏÚ ÌÈÚÈÙ˘Ó ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‰ˆ· ‰È�ÒÙ‡‰"Ú˘ ÏË‡ ÁÂÂ„Ó Ì‰ÈÏ"Ï , ‰ÚÈ‚ÙÏ ˙Ó¯Â‚ ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ Ï˘ ˙¯·ËˆÓ‰ Ì˙ÚÙ˘‰Â

 ÌÈ�„·‡‰ Û˜È‰Ï ÌÈÁÂÂ„Ó‰ ÌÈ�„·‡‰ È�Â˙� ÔÈ· ‰ÈÈËÒ È„Î „Ú ÌÈÁÂÂ„Ó‰ ÌÈ�Â˙�‰ ˙Â�ÓÈ‰Ó·
‰˘ÚÓÏ ‰ÎÏ‰ .ÔÎ ÂÓÎ ,È‡ÏÓ‰ ÏÂ‰È�· ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ , ÌÈÓÂ˘È¯‰ È�ÂÊÈ‡ Ï˘ ÏÂ„‚‰ ÌÙ˜È‰

ÈÏÚ ÁÂÂÈ„·Â ‰È�ÒÙ‡ È¯ÒÂÁ ¯Á‡ ·˜ÚÓ· ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ÂÈ‡ÏÓ‰ ÏÚ ËÂÏ˘Ï ˙ÏÂÎÈ· ÌÈÚ‚ÂÙ Ì‰ ,
‰�ÚÓ ÂÏ Ô˙È� ‡Ï˘ ÌÈËÈ¯Ù· ¯ÂÒÁÓÏ „Á‡ „ˆÓ ÌÂ¯‚Ï ÏÂÏÚ˘ ÔÙÂ‡· , ˘Î¯Ï ¯Á‡ „ˆÓÂ

È‡ÏÓ· ÌÈ‡ˆÓ�˘ ÌÈËÈ¯Ù Ï˘ ¯˙ÂÈÓ .‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÌÈÁÂÂÈ„ ÏÚ ‰„Ù˜‰
 ÌÂÁ˙·˘ ˙ÂÓ‚Ó‰ ˙‡ ‰ÎÏ‰Î Á˙�Ï È„Î ˙È�ÂÈÁ ÏÚÂÙ· ÌÈ�„·‡‰ Û˜È‰ ‡ÂÏÓ ˙‡ ÌÈ‚ÈˆÓ‰

ÏÂ‰È�‰ˆ· È‡ÏÓ‰ "‰È�ÒÙ‡‰ È�„·‡ ˙ÚÙÂ˙ ÌÂˆÓˆÏ ÌÈÚ‚Â�‰ ÌÈË·È‰‰ ˙‡Â Ï , ÁÈË·‰Ï È„Î
¯ˆÂ� ‡Â‰ ¯˘‡Î ¯ÒÂÁ· ÌÏÂ‰ ÏÂÙÈË ,È‡ÏÓ‰ ÏÂ‰È� ÌÂÁ˙· ˙Â�ÂÎ� ˙ÂËÏÁ‰ Ï·˜Ï È„ÎÂ ,

¯ÒÂÁ‰ ˙ÓÏ˘‰Â ÌÈ�„·‡· ÏÂÙÈË‰ . 

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,Ë‡ ÏÚ" ÌÂˆÓˆÏ Ú‚Â�· ıÓ‡Ó‰˘ ÁÈË·‰Ï Ô˙È� „ˆÈÎ ÔÂÁ·Ï Ï
È�„·‡‰ˆ· ‰È�ÒÙ‡ " ÁÂ˜ÈÙ‰Â ‰ËÈÏ˘‰ ¯ÂÙÈ˘ÏÂ È‡ÏÓ‰ ÏÂ‰È� ¯ÂÙÈ˘Ï Â¯˜ÈÚ· ·˙Â�È Ï
ÂÈÏÚ ,ÌÈÓÂ˘È¯ È�ÂÊÈ‡ ÚÂˆÈ·Ï ‡˜ÂÂ„ Â‡ÏÂ ,ÌÓˆÚÏ˘Î ÌÈÈÓÈËÈ‚Ï Ì‰ Ì‡ Ì‚˘ , È¯‰

È‡ÏÓ‰ ÏÂ‰È� Í¯„· ÌÈÈÂ˜ÈÏ ÏÚ ‡˜ÂÂ„ „ÓÏÏ ÏÂÏÚ ÌÈ‚È¯Á ÌÈÙ˜È‰· ÌÚÂˆÈ·˘ . 

· .  ÔÈ· ÈÎ ¯¯·˙‰ ÌÈÁ¯Ê‡Ï È‡·ˆ ˜˘� ˙¯ÈÒÓÏ ¯˘‡ ˙�˘2006 ˙�˘ ÛÂÒÏ 2009 ‡Ï 
ˆÓ˜Ó ‰˘ÓÈÓ" ÌÈÁ¯Ê‡Ï ÌÈÈ‡·ˆ ˜˘� ÈÏÎ Ô˙Ó Ï˘ ‰‡˘¯‰‰ ÍÈÏ‰Ï Ú‚Â�· ‰˙ÂÈ¯Á‡ ˙‡ ¯

‰Ê È‡·ˆ ˜˘� ¯Á‡ ·˜ÚÓÏÂ .ˆÓ˜ÓÏ ‰¯ÓÂÁ· ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó"¯ , ˙·ÈËÁÏ
Ó‡· ÌÈÚˆ·Ó‰"Ë‡ÏÂ ı"˙�ÂÂÎÓ „È ‡ÏÏ Ï‰�˙‰Ï ˘È‚¯ ‰Î ÌÂÁ˙Ï Â¯˘Ù‡˘ ÏÚ Ï , Û‡

ÌÈÈÂ˜ÈÏÏ ÌÈ¯Ú ÂÈ‰˘‰Ê ÌÂÁ˙· ÌÈ·¯‰  . ˙�˘ ÛÂÒÓ ÏÁ‰2009‰ˆ· ˙Ë˜�� " ˙ÂÏÈÚÙ Ï
‰Ê ÌÂÁ˙· ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ ÌÚ ˙Â„„ÂÓ˙‰ ‰˙¯ËÓ˘ , ˘‡¯˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓÂ Ó‡"ı ,Ë‡ ˘‡¯" ÔÈˆ˜Â Ï

 ˙�˘ ˙È˘‡¯· Ô˘Â·È‚· ÏÁÂ‰ ¯˘‡ ˙ÂÈ�Î˙‰˘ Â‡„ÂÂÈ È˘‡¯‰ ˙È‡·ˆ‰ ‰¯Ë˘Ó‰2010 È„Î 
Â¯˘Ù‡ÓÂ ˙ÂÓ˘ÂÈÓ ÔÎ‡ ‰Ê ÌÂÁ˙· ÌÈ·¯‰ ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ ÌÚ „„ÂÓ˙‰Ï‰Ï‡ ÌÈÈÂ˜ÈÏ· ÏÙËÏ ˙ . 

 



 

 


